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Дуванський В.  
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ДВНЗ ДонНТУ, м. Покровськ, Україна 
 

Підготовка інженерів-механіків в сучасних умовах 
 
Розглянемо закономірності сьогодення, що впливають на сферу освіти: зростання обсягу 

науково-технічної інформації; зміна технологій; наявність засобів розумової діяльності; зростання 
кількості людей, залучених в наукомістку діяльність. Величезна увага приділяється самостійному 
дослідженню і творчій роботі студентів під керівництвом провідного фахівця, що є вимогою до 
майбутніх фахівців. З’ясуємо процес підготовки майбутніх інженерів у сучасних умовах. Оскільки 
інженерна діяльність формувалася з відділенням розумової праці від фізичної, основною якістю 
інженера вважається інтелектуальне забезпечення процесу створення техніки. Інженерне мислення 
виступає синтезом різних галузей знання, включаючи природничо-гуманітарні (фундаментальні), 
загальнопрофесійні, спеціальні дисципліни. Ураховуючи різноманітність сучасної техніки, уся діяльність 
заснована на єдиних принципах, що складають фундаментальну підготовку багатьох інженерних 
спеціальностей.  

У даний час різко загострилася конкуренція на технічному ринку праці, тому майбутній інженер 
має бути учасником технічної революції, а саме: розробником рішень на створення 
конкурентоспроможної продукції. Реклама виявилася практично єдиним інструментом у способі 
впливу на ринок. Тому виникає необхідність збільшення кількості фахівців із реклами інженерної 
продукції, що розбираються не тільки в економіці, маркетингу, а й у технології виробництва, що 
включає творчу, організаційну діяльність. До підготовки інженерів у сучасних умовах впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес відзначаються наступні вимоги, яким 
повинен відповідати інженер в реаліях сьогодення: навички пошукової діяльності; орієнтація в 
інформаційному просторі; спрямованість на творчу сторону своєї діяльності; знання іноземних мов. 

Цілепокладання в системі підготовки інженерів-механіків, зокрема в тій її частині, що охоплює 
зміст технічних дисциплін і експериментальні дослідження, ґрунтується на змістово-функціональній 
діяльності майбутнього фахівця і, зокрема, на реалізації його інженерної функції, що в цілому орієнтує 
навчальний процес на формування ключових компетентностей1 фахівця. Відповідно до цього серед 
завдань навчання можна виділити три групи: о с в і т н і , що мають реалізовувати організацію 
навчально-професійної діяльності майбутніх інженерних фахівців механічного профілю з набуття умінь, 
навичок і досвіду проведення експериментальних досліджень; р о з в и в а л ь н і , що забезпечують 
формування схем і прийомів мислення; розвиток пізнавальної і творчої активності, розвиток уваги, 
пам’яті, уяви залучають до культури праці. Це дозволяє майбутньому фахівцеві переносити знання й 
уміння про експериментальні дослідження у змінені ситуації й нові умови; планувати і організовувати 
експериментальні дослідження; планувати й реалізовувати експериментальні дослідження 
безпосередньо у власній професійній діяльності; переформатовувати й корегувати завдання 
експериментальних досліджень; опановувати розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення; 
опановувати узагальненими методами визначення параметрів, що впливають на функціонування 
предмету експериментальних досліджень. 

Ви х о в н і  компетентності надають можливість виховувати у майбутнього фахівця потребу 
оцінювати різні об’єкти експерименту з позицій наукового світогляду, виховувати комунікаційну 
культуру студентів під час колективних експериментальних досліджень. 

                                                           

1
 Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 
образовании. URL: rc.edu.ru/rc/bologna/works/ pdf/zimnaya_l.pdf. (дата звернення 05.05.2020). 
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Зміст підготовки інженерів механічного профілю до проведення експериментальних 
досліджень в циклі технічних дисциплін визначається відповідно до загальних професійно-
орієнтованих цілей, а також і суто інженерних, що зорієнтовані на опанування сукупності компетенцій 
із організації і проведення інженерного експерименту. При визначенні змісту навчання визначальна 
роль відводиться реалізації положень, що утворюють концептуальну основу відбору: 

соціокультурна орієнтація на підготовку інженерів-механіків, здатних до інженерної діяльності 
на виробництві; 

віддзеркалення у змісті навчання новітніх досягнень науково-технічного прогресу в фаховій 
галузі, у галузях інформаційних і комунікаційних технологій; 

спрямованість навчального процесу на активне опанування майбутніми інженерами 
механічного профілю у процесі вивчення технічних дисциплін умінь організації й проведення 
експериментальних досліджень. 

При цьому важливим є те, що проектування навчально-професійної діяльності майбутніх 
фахівців сприяє усвідомленому добору методів і засобів навчання при підготовці до 
експериментальних досліджень. Стосовно вибору технологій навчання залишається практично повна 
свобода дій, оскільки методична перевага не віддається жодній із технологій. Наслідком такого підходу 
до проектування навчально-професійної діяльності може слугувати поєднання ідей проблемного 
навчання2 з технологією повного засвоєння, інформаційною технологією та технологією рівневої 
диференціації для занять одного виду в межах циклу навчальних завдань дослідницького 
характеру3.Інформаційні технології у навчанні передбачають використання як засобів діяльності 
інформаційні процеси і ресурси, а також персональні комп’ютерні засоби та відповідне програмне 
забезпечення. Технологія повного засвоєння за цільову установку має організацію навчального 
процесу таким чином, щоб усі здобувачі освіти опановували знання, вміння і навички, що дозволяють 
організовувати й проводити експериментальні дослідження при вивчення технічних дисциплін не 
тільки для засвоєння найбільш важливих теоретичних положень, а й набуття досвіду такої роботи, який 
у подальшому має переноситися на умови реальної професійної діяльності. 

Отже, у презентованому дослідженні нами з’ясовані вимоги до підготовки інженерів у сучасних 
умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, яким повинен 
відповідати інженер в реаліях сьогодення: мати навички пошукової діяльності; орієнтуватись в 
інформаційному просторі; мати спрямованість на творчу сторону своєї діяльності, знання іноземних 
мов. Також опрацьовано триєдину мету та обґрунтовано цілепокладання навчально-професійної 
діяльності інженерів-механіків, що орієнтоване на набуття досвіду з перспективою подальшого 
перенесення на умови реальної професійної діяльності. 

 
 
УДК 371 

Винарчик Марія 
кандидат педагогічних наук,  

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 

Пріоритетні цілі білінгвальної освіти 
 

У контексті пріоритетних цілей освіти визначено «головні засоби підвищення ефективності 
діяльності системи освіти: – забезпечення випереджаючого розвитку всієї системи освіти, її 
спрямованості на проблеми майбутньої постіндустріальної цивілізації; формування безперервної 
системи освіти; – активізація гуманного та творчого начала в освіті, створення передумов для 
всебічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу 
на особистісно орієнтовані педагогічні технології; – формування у процесі навчання цінностей мирного 
співіснування держав та міжнародного співробітництва; – формування комунікативних навичок, уміння 

                                                           

2
 Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. 2-ге вид., стер. Київ: Знання, 2011. 486 с. 

3
 Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Кондор, 2009. 670 с. 
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співпрацювати у колективі, відповідальності за індивідуальні та колективні рішення; – запровадження 
гуманістично орієнтованих методів інноваційного та розвиваючого навчання на основі використання 
перспективних інформаційних технологій; – забезпечення більшої доступності освіти для населення 
планети через використання можливостей дистанційної освіти та самоосвіти із застосуванням 
інформаційних і телекомунікаційних технологій. Кардинальним завданням сучасної дидактики є 
створення цілісних основ фундаментальної освіти»4. 

Виважений і всебічний підхід до проблеми мовного розмаїття стосується не тільки вищої 
школи, він починається у початковій. Білінгвальна освіта зумовлює безперервну фахову підготовку 
вчителів і директорів шкіл, а у вищій школі – мобільність викладачів і студентів шляхом сприяння 
навчанню студентів за кордоном, стажуванням викладачів з метою підвищення їх освітньої кваліфікації, 
інтерактивності та інклюзії процесу навчання. Використання різних форм віртуального співробітництва, 
а також встановлення контактів у соціальних мережах служить взаєморозумінню, збагаченню досвіду 
білінгвального навчання в школах і розвитку багатомовних навичок, сприяє співпраці між викладачами 
мови і викладачами інших дисциплін, заохочує дослідження та використання інноваційних, 
інклюзивних та багатомовних педагогік, включаючи, наприклад, використання цифрових інструментів. 
Урізноманітнення способів викладання навчальних предметів за допомогою іноземної мови 
(викладання предмета, інтегрованого в іноземну мову), та інновації у підготовці вчителів, забезпечення 
підвищення рівнів мовних компетентностей, здобутих на різних етапах навчання, є цілями 
білінгвальної освіти. Безперервний моніторинг якості знань дає змогу оцінити досвід і досягнутий 
прогрес. 

Розвиток творчої і креативної особистості є одним із першочергових завдань білінгвальної 
освіти. У початковій школі в умовах білінгвального навчання в учнів закладаються основи для 
подальшого самовдосконалення, створюються можливості розвивати свої здібності, покращувати 
навички творчого і критичного мислення, ставати відповідальними громадянами, здатними 
відповідати викликам все більш взаємопов’язаного та глобалізованого світу. Білінгвальна освіта має за 
мету зорганізувати процес навчання таким чином,  щоб він відігравав значну роль у розвитку творчих 
та ініціативних можливостей з раннього віку дітей. Білінгвальне навчання за допомогою гри не тільки 
сприяє розвитку уяви, інтуїції та допитливого розуму, але й здатності співпрацювати і вирішувати 
проблеми, і тому вона є важливою для розвитку і навчання кожної дитини особливо в перші роки. 
Фахівці білінгвальної освіти відіграють важливу роль у стимулюванні дитячої допитливості, уяви та 
готовності експериментувати, допомагають їм розвивати не лише основні навички та конкретні знання 
з шкільного предмету, але й компетентності іншомовної діяльності, необхідні в майбутньому для 
творчості і інновацій, критичного мислення і ініціативності. 

Пріоритетними цілями білінгвальної освіти у вищій школі є реалізація подальших дій щодо 
сприяння взаємодії між навчальними закладами та розробка багатомовних інструментів і ресурсів у 
навчанні і оцінюванні рівнів мовних компетентностей відповідно до Загальноєвропейських 
Рекомендацій з мовної освіти5. Опрацювання нових форм навчання як, наприклад, дистанційне в 
умовах карантину, заставило по-новому використовувати цифрові інструменти для вивчення мови та 
професійної підготовки педагогічних працівників, таких як онлайн-курси, відкриті для всіх, програми 
для відеозв’язку. Методології і засоби моніторингу мовних компетентностей також базуються на 
спеціальних програмах, доступних у мережах. Дистанційне навчання поглибило співпрацю між 
навчальними закладами, змусило використовувати інноваційні методи навчання мов, підвищило 
обізнаність учнів і студентів у використанні Інтернету, вдосконалило процес використання уже 
існуючих цифрових інструментів. Міжособистісні соціальні контакти виявились корисними для 
білінгвальної освіти, оскільки умови карантину сприяли їх активності.  

Дистанційне білінгвальне навчання засвідчило, що сучасних вчителів мови можна заохотити до 
участі в програмах обміну з країнами, де розмовляють цією мовою, як засобу їх підготовки та / або 
професійного розвитку. Попри те, що воно має багато недоліків, викладачі і студенти вищих 

                                                           

4
 Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. 4-те вид., стереотип. К.: Академвидав, 2012. С. 272-273. 

5
ЗагальноєвропейськіРекомендаціїзмовноїосвіти: вивчення, викладання, оцінювання. [Наук. ред. укр. виданняС. 
Ю. Ніколаєва. Перекладзангл.]. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с. 
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навчальних закладів виробили нові стратегії співпраці, які допомагають підвищити мовну обізнаність і 
знання. Можливості постійного професійного росту стали доступними фахівцям білінгвального 
навчання у новостворених спільнотах, онлайн-мовних курсах. Взаємодія в Інтернеті, онлайн-спільне 
навчання дає можливість бути обізнаним в освітніх нововведеннях. Партнерство і зв’язки у 
білінгвальному середовищі також набули особливого значення. Школи і вищі навчальні заклади 
отримали можливість співпрацювати з батьками через соціальні мережі, розвивати партнерські 
відносини з мовними центрами та лабораторіями, публічними бібліотеками, культурними центрами та 
асоціаціями, університетами і дослідницькими установами. Дистанційне навчання на рівні вищої школи 
сприяло створенню привабливих навчальних середовищ, збагатило мовну пропозицію, а також 
вдосконалило методику інноваційного білінгвального викладання. 

Висновки. Представляючи чітку європейську перспективу і організацію національно-виховного 
процесу навколо мовної розмаїтості, білінгвальна освіта сприяє підтримці педагогів у їх розвитку та 
самовдосконаленні. Мовне розмаїття заставляє інвестувати у професійну підготовку викладачів 
іноземної мови: залучення висококваліфікованих фахівців, достатнє фінансування для підтримки і 
реалізації міжнародних проектів, зміцнення добровільної співпраці між установами, відповідальними 
за початкову і систематичну підготовку викладачів іноземних мов, що у кінцевому результаті сприяє 
підвищенню рівня мовних компетентностей учнів і студентів, їх особистісному розвитку. 

 
 
УДК 378.14 

Винник Наталія 
кандидат історичних наук,  

старший викладач кафедри українознавства і філософії 
 Івано-Франківського національного медичного університету 

 
Студентська молодь в освітньому процесі 

 
Західні дослідники дедалі частіше схиляються до висновку, що якість і результат навчання 

студентів залежать від того, в які види діяльності і яким чином студент був включений в освітній процес 
університету, наскільки зацікавлено він навчався, як ставився до навчання і скільки часу приділяв 
різним видам університетської діяльності в процесі навчання6.  

У «Законі про вищу освіту» освітній процес визначається як «…інтелектуальна, творча діяльність 
у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) через систему 
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 
використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 
гармонійно розвиненої особистості»7. 

Як бачимо на одних важелях знання, на інших, формування особистості, але в будь-якому 
випадку мова йде про взаємний процес, взаємодію (діяльність) яка відбувається в межах університету. 
На наш погляд, одним з важливих факторів успіху освітнього процесу є залучення студентської молоді. 
Разом з тим, AstinA.8 зазначає, що залученість студентів тільки в освітній процес (вивчення конкретних 
курсів) може привести до негативних наслідків. Він стверджує, що залученість повинна бути високою 
одночасно для декількох видів активності в рамках університету (тобто залученість не тільки в 
навчання, а й в співтовариства студентів, життя кампуса, розважальні та спортивні заходи університету і 
т.д.). Тільки тоді можна прийти до ефективної організації навчання і високого ступеня розвитку 

                                                           

6
 Coates H. The Value of Student Engagement for Higher Education Quality Assurance. Quality in Higher Education. 

2005. No. 11.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538320500074915 
7
Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

8
 Astin A. Student Involvement: a Developmental Theory for Higher Education. Journal of College Student Development. 

1984. Vol. 25. No. 4. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/220017441_Student_Involvement_A_Development_Theory_for_Higher_Ed
ucation 
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студентів. Отже, чим більше студентська молодь присвячує часу університетській діяльності і чим 
більше вона занурена в цю діяльність, тим вище її залученість. 

На цьому етапі свого розвитку теорія залучення має п’ять основних постулатів:  
1. Залучення стосується вкладення фізичної та психологічної енергії в різні об’єкти. Об’єкти 

можуть бути узагальненими (досвід учнів) або високоспецифічними (підготовка до іспиту хіміка). 
2. Незалежно від її об’єкту, участь відбувається протягом усього континууму; тобто різні 

студенти демонструють різний ступінь залучення до даного об’єкта, і той самий студент проявляє 
різний ступінь залучення до різних об’єктів у різний час. 

3. Залучення має як кількісні, так і якісні ознаки. Наприклад, ступінь участі студента в 
академічній роботі, наприклад, може бути виміряна кількісно (скільки годин студент витрачає на 
навчання) і якісно (чи розуміє студент завдання чи просто продивляється підручник). 

4. Обсяг навчання та особистісний розвиток студентів, пов’язаний з будь-якою навчальною 
програмою, прямо пропорційний якості та кількості участі студентів у цій програмі. 

5. Ефективність будь-якої практики в галузі освітньої політики безпосередньо пов’язана з 
можливістю цієї політики чи практики для підвищення ступеня участі студентів.  

Ці останні дві пропозиції, безумовно, є ключовими навчальними постулатами, оскільки вони 
забезпечують підказки для розробки більш ефективних навчальних програм для студентів. 

Загалом варто зазначити, що теорія залучення студентів якісно відрізняється від теорії розвитку, 
якій приділялося багато уваги в дослідженнях вищої освіти протягом останніх років. Теорія розвитку  
зосереджуються насамперед на результатах розвитку (розвитку студентів), в той час, як теорія 
залучення студентів більше стосується поведінкових механізмів чи процесів, що сприяють розвиткові 
студентів (як навчальний розвиток студентів). Отже, перевага теорії залучення студентів перед іншими 
традиційними педагогічними підходами (включаючи тематику, ресурс та індивідуалізовані або 
еклектичні теорії) полягає в тому, що вона спрямовує увагу подалі від  матерії та техніки на мотивацію 
та поведінку студента. 

 
 

УДК 005.7 
Гавлитюк З.Б. 

студентка ІІ курсу, група М-21, 
навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Андрійцьо-Рузаєва А.Ю. 
науковий керівник – асистент  

Національний університет водного господарства та природокористування,  
м. Рівне, Україна 

 
Особливості дистанційного навчання під час карантину студентів українських ЗВО 

 
Актуальність даного дослідження зумовлена отриманням викликів карантину, а саме 

необхідності динамічного переходу до дистанційного навчання, як єдиної можливої форми реалізації 
навчально-виховного процесу загалом. До цього моменту людство не стикалося з  обмеженнями 
відвідування робочих місць, навчальних закладів та знаходження  в громадських місцях. Фактично весь 
навчально-виховний процес зазнав кардинальних змін, крім дошкільних закладів, які просто 
припинили функціонування на період карантину. 

Кожна школа та кожен ЗВО змушені знайти власний підхід до створення сприятливих умов 
організації та проведення дистанційного навчання. Перед кожним учасником навчального процесу 
постало надскладне завдання, яке полягає у забезпечені необхідними ресурсами для спілкування та 
обміну інформацією. 

Метою дослідження є готовність до запровадження дистанційного навчання на різних рівнях: 
загальноуніверситетському, викладацькому та студентському.  

Завданнями дослідження став пошук відповідей на наступні питання: 
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1. Чи готові університети до дистанційного навчання (наявність навчальної платформи та 
електронного журналу, пошти корпоративного типу, технічного та програмного 
забезпечення для проведення онлайн-занять)?  

2. Чи готові викладачі працювати зі студентами дистанційно (цифрова грамотність, наявність 
ПК з веб-камерою та мікрофоном)? 

3. Чи готові студенти ЗВО навчатися дистанційно (наявність ПК, доступ до якісної мережі 
Інтернет)? 

В останні десятиліття швидко розвиваються науково-методичні основи дистанційного навчання. 
Проблеми формування термінологічного апарату з питань розвитку дистанційної освіти досліджували 
зарубіжні науковці, а саме: Деллінг Р. (Німеччина), Рамблє Г., Кіган, М., Мур М., Кларк А., Томпсон М. 
(США) та інші. Серед російських вчених питаннями дистанційної освіти займаються Бухаркіна М.Ю., 
Петров А.Є., Полат Є.С., Хуторський А.В. Увагу цьому питанню приділяють і вітчизняні науковці: Биков 
В.Ю., Богачков Ю.М., Кухаренко В. М., Манако А.Ф., Овчарук О.В., Шукевич Б.І., О. Андрєєв, Г. 
Козлакова, І. Козубовська, В. Олійник9. 

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, 
широко використовує комп’ютерні навчальні програми та створює за допомогою сучасних 
телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та 
спілкування. Дане навчання має низку переваг перед іншими формами навчання. Так, практично не 
виходячи з дому можна підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою 
телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати структурований навчальний 
матеріал, представлений в електронному вигляді10. 

Провідні викладачі Українського Католицького Університету висловили наступну думку: «Ми не 
обирали дистанційного формату навчання заздалегідь, а опинилися у дистанційному навчанні 
вимушено, а отже, змушені швидко пристосовуватися до цієї нової реальності. Дистанційний формат 
організації навчального заняття – це чудова нагода навчити студентів вчитися, планувати свою 
навчальну діяльність та навчальне навантаження, розробляти індивідуальну траєкторію того, як він чи 
вона опановує певний курс»11. 

На думку Мукій Т.В. педагогічна спільнота відзначає, що студенти ХХІ століття володіють 
сучасними пристроями опрацювання даних та повідомлень, але не володіють необхідними 
компетентностями для вирішення життєвих задач і досягнення успіху. Також молоді люди мають 
вільний доступ до світових інформаційних ресурсів, високий рівень інтернет-активності, але низький 
рівень володіння навичками саморозвитку та самоосвіти, безпечного використання цифрових 
технологій глобальної мережі12. 

Медвідь Л.А. описує студента нового покоління, як носія нової енергетики та  надзвичайних 
психологічних здібностей, якому притаманне багатомірне бачення, гостре відчуття співрозмовника, 
життєрадісність. Вони відверто висловлюють свою негативну думку про недосконалу систему освіти, 
авторитарних педагогів, їх методику викладання, що є однією з причин виникнення конфліктів. 
Неординарні особистості не можуть займатися справою, яка їм не цікава. Вони цінують свободу вибору 
у всьому і, зокрема у навчанні13.  

                                                           

9
Андрусенко Н.В. Дистанційне навчання в Україні. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 

Матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. Л.Б.Ліщинська. Вінниця: ВТЕІ 
КНТЕУ, 2017. 102 с. URL: http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf  
10

 Міжнародна інформація. Навчальний посібник / Кудрявцева С. П., Колос В. В. К.: Видавничий Дім «Слово», 
2005. 400 с. URL: https://buklib.net/books/%2021985/ 
11

 Литвин О. Викладання у дистанційному форматі: вчити(ся) і навчати. URL: http://ceit-
blog.ucu.edu.ua/vykladannya/vykladannya-u-dystantsijnomu-formati-vchyty-sya-i-navchaty/  
12
Мукій Т. В. Застосування сучасних ІКТ з метою формування індивідуальної навчальної рефлексивно-

гуманістичної траєкторії розвитку учнів середньої школи. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 22. С. 141-
157. URL: http://ite.kspu.edu/node/2367  
13

 Медвідь Л.А. Студенти нового покоління та інноваційні технології навчання в економічному університеті. 
Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Основні проблеми сучасної науки», 17-25 квітня 
2009 р., м. Софія. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32613835.pdf  

http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf
https://buklib.net/books/%2021985/
http://ceit-blog.ucu.edu.ua/vykladannya/vykladannya-u-dystantsijnomu-formati-vchyty-sya-i-navchaty/
http://ceit-blog.ucu.edu.ua/vykladannya/vykladannya-u-dystantsijnomu-formati-vchyty-sya-i-navchaty/
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Під час навчання в університетах закладаються основи професіоналізму, формується потреба і 
готовність до безперервного шляху самоосвіти в умовах, що змінюються. У зв’язку з цим, особливо 
важливо, щоб студенти, які активно включалися в процес оволодіння знаннями і способами їх 
освоєння з початкових етапів навчання, усвідомлювали, що при переході на дистанційне навчання його 
важливість залишається такою самою, адже результати навчально–професійної діяльності стають 
справжнім надбанням особистості для подальшого професійного розвитку. Саме тому непотрібно 
нехтувати всім тим, що надають ЗВО та викладачі, і в теперішніх умовах потрібно все одно прикладати 
максимум зусиль.  

Процес дослідження ґрунтується на результатах опитування 15-ти студентів ЗВО України, різних 
спеціальностей, але однієї вікової категорії (див. таблицю 1). Усім респондентам було запропоновано 
дати відповідь на 10 однакових питань, перелік яких наведено нижче: 

1)      Назва ЗВО. 
2)      Чи використовуєте якусь навчальну платформу? Якщо так, зазначте назву. 
3)      Чи проводяться онлайн лекції під час карантину? 

4)      За допомогою якого додатку проводяться лекції? 
(Viber, Skype, Telegram, Meet, Zoom, електронна пошта, тощо) 
5)      Як виконуються і здаються практичні завдання?  
6)      Чи існує електронний журнал, щоб моніторити свої бали? 
7)      Чи швидко викладачі відповідають на Ваші повідомлення? У якій формі? 
8)      Ви віддаєте перевагу дистанційному чи стаціонарному навчанню? 
9)      Чи повністю Ваш університет був готовий до дистанційного навчання? 
10)   Які ваші пропозиції щодо покращення дистанційного навчання. 
Відповіді на дані питання дозволили зібрати та систематизувати інформацію про готовність до 

запровадження дистанційного навчання на різних рівнях організації навчального процесу: 
загальноуніверситетському, викладацькому та студентському. 

По критерію готовність до дистанційного навчання лише 54% ЗВО, у яких навчаються опитані 
студенти, виявилися повністю готовими повноцінно функціонувати під час карантину. Часткову 
готовність виявлено у 26% вузів, і повністю не готовими виявилися 20%.  

73% ЗВО мають ту чи іншу навчальну платформу (найбільшим попитом користується Moodle), 
27% опитуваних студентів не вказали на жодну. 

Проведення онлайн лекцій підтвердили 9 респондентів, що становить 60%, решта засвідчили 
неповний перехід до онлайн навчання, 40% опитаних студентів, не змогли зазначити жодного додатку 
конференц-зв’язку, рейтинг популярності якого виглядає наступним чином: Zoom, Meet, інші 
месенджери. 

Відповіді на питання як виконуються і здаються практичні завдання підтвердили низький рівень 
(33%) можливостей навчальної платформи Moodle. 40% з опитаних вказали на відсутність 
електронного журналу при високій потребі на даному ресурсі у студентів та для забезпечення 
прозорості та об’єктивності результатів навчання. 



Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

Київ, 2020 

14 

Таблиця 1 
Результати опитування студентів 15 українських ЗВО щодо організації дистанційного навчання 

Назва ЗВО, місто Наявність 
навчальної 
платформи 

Наявність 
онлайн 
навчання 

Програм
и для 
лекцій 
онлайн 

Наявність 
програм-ного 

забез-
печення 

практич-них 

Наяв-
ність 

електро
нного 
журн. 

Канали 
комунікації з 
викладачами 

Перевага в 
навчанні 

Готовність 
ЗВО до 

дистанцій-
ного 

навчання 

Що потребує 
покращен-ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. НУ водного 
господарства та 
природокористув
ання(м. Рівне) 

Moodle Лекції 
проводятьс
я 

Meet Moodle Так Викладачі швидко 
через e-mail та по 
телефону 

Стаціонарне 
через 
спілкування 
наживо 

Повна, 100% Наразі все 
влаштовує 

2. Чернівецький 
національний 
університет ім. Ю. 
Федьковича 

Moodle Лекції 
проводять 

Meet Відбуваєть-ся 
здача через 
Moodle 
 

Так Відповідають на 
питання протягом 
робочого дня на 
e-mail 

Стаціонарне 
навчання, 
відвідувати 
заняття краще 

Університет 
вдало 
розпочав 
дистанційне 
навчання 

Скоротити 
обсяг 
навчальних  
робіт 

3. Університет Г. 
Сковороди (м. 
Переяслав) 

Moodle Не 
проводятьс
я  

Е-mail Скидаємо 
викладачу на 
e-mail 

Так Не швидко, через 
e-mail 

Стаціонарне 
навчання 

Часткова Поки все 
влаштовує 

4. ПВНЗ «МЕГУ ім. 
академіка Ст. 
Дем’янчука» 
(м.Рівне) 

Moodle Лекції не 
проводятьс
я 

–  Скидаємо ПЗ 
викладачеві 
на e-mail або 
на Moodle 

Так Якнайшвидше 
через  e-mail 

Віддаємо 
перевагу 
стаціонарному 
навчанню 

Вважаємо, 
що так 

Нічого 
змінювати не 
потрібно 

5. РДГУ (м. Рівне) Немає Проводятьс
я 

Е-mail Оцінка  через 
e-mail 

Ні Швидко через e-
mail і Viber 

Краще 
стаціонарне 

На 
половину  

Створення ЕЖ 

6. Луцький 
національний 
технічний 
університет 

Moodle Онлайн 
лекцій 
немає 

Е-mail, 
Viber 

Moodle або 
Google 
classroom, а 
іноді на e-
mail 

Так   Зазвичай швидко 
відповідають у 
Viber 

Перевага 
стаціонарному 
навчанню, 
наживо 

Майже 
повністю 

Хочемо 
навчатися 
аудиторно 

7. Університет 
економіки та 
права «КРОК» (м. 
Київ) 

Moodle та 
Teams 

Є онлайн 
лекції 

Zoom та 
Teams 

Практичних 
занять не 
було ще 

Так Протягом дня 
відповідають на 
e-mail 

Стаціонарне 
навчання 

Повністю 
готовий 

Підвищити 
якість 
комунікацій 
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8. Київський 
національний 
педагогічний 
університет ім. М. 
Драгоманова 

Moodle Проводять 
онлайн 
лекції 

Zoom, 
Teleg-
ram,e-
mail 

Завдання 
скидаємо на 
Moodle та e-
mail 

Так По-різному, через 
месенджери 
через 
старосту  

Звичайно 
стаціонарне 

Не повністю, 
виникають 
труднощі 

Забезпечити 
100% 
відвідування 
онлайн лекцій 

9. Київський 
національний 
університет ім. Т. 
Шевченка 

Google 
classroom 

Лекції, 
онлайн  
практичні 
індивідуа-
льно 

Zoom, 
Meet та 
Skype 

Практичні 
завдання на 
e-mail  

Ні Більшість 
відповідають 
швидко на e-mail 

Стаціонарне 
навчання 

В більшій 
мірі  

Запровадже-
ння єдиної 
навчальної 
платформи 

10. Обласна 
гуманітарно - 
педагогічна 
академія ім. Т. 
Шевченка 
(м.Кременець) 

Немає  Проводять 
онлайн 
лекції 

Zoom Скидаємо 
все на e-mail 

Ні Спілкуємося за 
допомогою e-
mail, Viber або 
телефон 

Стаціонарне Не повністю, 
десь на 80% 

Щоб була 
платформа та 
журнал 

11.»Рівненський 
коледж НУБІП 
України» 

Немає  Немає 
онлайн 
навчання 

Е-mail Скидаємо 
все на e-mail 
для 
перевірки 

Ні Швидко, 
спілкуємося через 
e-mail 

Стаціонарне Не зовсім Створити 
електронний 
журнал 

12. Львівський 
національний 
медичний 
університет імені 
Д. Галицького 

MISA Немає 
лекцій 
онлайн 

- Практичні 
скидаємо 
викладачу у 
Viber та 
Telegram 

Так З викладачами 
спілкується лише 
староста 

Стаціонарне В основному 
університет 
був готовий  

Чіткий поділ 
на частини 
навчально-го 
процесу 

13. Львівський 
національний 
університет ім.І. 
Франка 

Немає Так Viber, 
Skype,Te
legram 

Практичні 
скидають на 
e-mail 

Так  Швидко через 
месенджери, e-
mail. 

Стаціонарне Напевно, що 
ні 

Нічого 

14. Рівненська 
медична академія 

Moodle Не має Moodle Скидаємо у 
Viber 

Ні Швидко, через 
Viber,  e-mail  

Стаціонарне Повністю Зменшити к-ть 
завдань 

15. Східноєвро-
пейський НУ ім. Л. 
Українки (м. 
Луцьк) 

Statista Інколи Zoom Viber, або e-
mail  

Ні  Швидко, у 
онлайн-формі 

Стаціонарне Так Все влаштовує 
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П’ята частина опитаних студентів вказали на неефективну організацію комунікаційного 
процесу. 100% опитаних респондентів прагнуть повернутися до стаціонарного навчання, а 30% 
задоволенні досягненнями дистанційного навчання свого ЗВО, тоді як решта потребують 
покращення того чи іншого зазначеного критерію. 

Дане дослідження звертає увагу на вагомість організації та управління навчальними 
процесами, на рівень інноваційної культури управлінського персоналу, наявність внутрішніх 
стандартів функціонування загалом і поведінки учасників навчального процесу зокрема.  На думку 
викладачів, саме вони є  певною мірою відповідальними за те, щоб цей процес був налагоджений 
не на тиждень чи два, а на довготермінову перспективу: «Важливо готувати себе до того, щоб не 
лише гідно завершити навчальний процес, але й підтримати одні одних у спільноті»3. Окремо варто 
було дослідити перелік труднощів, з якими зіштовхується чимала кількість студентів, а саме: 
відсутність, несправність та застарілість технічних засобів (особливо веб-зв’язку) та швидкісного 
інтернету (проблеми з якістю звуку та зображення), проблеми з електропостачанням (переважно в 
сільській місцевості), низький рівень цифрової грамотності. 

Вище зазначенні фактори впливу на рівень організації дистанційного навчання є 
перспективними і потребують продовження досліджень через призму самоменеджменту. Адже, 
загальносистемні досягнення дистанційного навчання позитивно впливають на стимулювання 
розвитку усіх суб’єктів: від менеджерів, викладачів до студентів, які є повноцінними учасниками 
навчального процесу формальної, неформальної та інформальної форм освіти, і мають високий 
прихований потенціал кардинальної зміни та розвитку системи вищої освіти в Україні. 

 
 

УДК 37.035 
Гладка Галина 

кандидат історичних наук, доцент,  
доцент кафедри українознавства і філософії  

Івано-Франківського національного медичного університету. 
 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді в середовищі університету 
 
Проблеми національно-патріотичного виховання в силу різних історичних обставин завжди 

були вкрай важливими для українського суспільства. З часів здобуття незалежності України дане 
питання дедалі більше набуває системного характеру. «В Україні національно-патріотичне 
виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку 
національної свідомості на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, 
воля, соборність, гідність), формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і 
законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські 
справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності 
України, сповідування європейських цінностей»14. 

В 2019 році Указом Президента України було затверджено Стратегію національно-
патріотичного виховання на 2020-2025 роки. Відповідно Міністерством освіти і науки України було 
внесено зміни і викладено у новій редакції Концепцію національно-патріотичного виховання в 
системі освіти України. Дані документи складають правове підґрунтя для розвитку системи 
національно-патріотичного виховання в системі освіти загалом, і в системі вищої освіти зокрема. В 
Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки окреслюється стан і потреби 
національно-патріотичного виховання в Україні, визначається мета, основні напрями досягнення цієї 
мети, сфери, шляхи та механізми реалізації Стратегії тощо. Наголошується на тому, що «в основу 
системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як 

                                                           

14
Стратегія національно-патріотичного виховання. Затверджено Указом Президента Українивід 18 травня 2019 

року № 286/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n11 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n11
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консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження 
національних цінностей»15. 

Сучасний університет, є не просто вищим навчальним закладом, де молоде покоління 
здобуває певну освіту, він також є певним осередком в якому соціалізується та формується 
особистість. Тому дуже важливо, щоб в університетах приділялась належна увага виховному 
процесу на рівні з навчальним. Певним дороговказом для визначення напрямків розвитку кожного 
університету як інституції, є ряд засадничих документів як то: Статут університету, Стратегія 
розвитку, Концепція виховної роботи тощо, в яких розкривається місія університету, його візія та 
пріоритетні напрями для успішного розвитку. 

Наприклад, в Статуті Івано-Франківського національного медичного університету, серед 
головних завдань закладу: «формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння 
вільно мислити  та самоорганізовуватися в сучасних умовах»16.  

В «Концепції виховної роботи», серед пріоритетних напрямів, також наголошується на 
важливості національно-патріотичного виховання, що може втілюватися через «формування 
соціально-гуманітарного мислення, патріотичних почуттів, вироблення ідеалу служіння народові, 
готовності до трудових та ратних високих вчинків в ім’я процвітання української держави. 
Вироблення глибокого розуміння громадянського обов’язку, спонукання до фізичного 
вдосконалення, а також вивчення героїчних сторінок історії українського народу»17 

Також, приділено увагу даному питанню і в Стратегії розвитку ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» на 2019-2023, в якій наголошується на «…вихованні у 
студентів глибоких патріотичних якостей, механізмів самореалізації особистості, формування 
естетичних, моральних, ідейних, духовних цінностей».  

На наш погляд, дуже важливо, що в ключових документах університету окремо 
наголошується на вагомості національно-патріотичного виховання студентської молоді. 
Актуалізуючись на рівні засадничих документів закладу вищої освіти, національно-патріотичне 
виховання набуває статусу цінності для даної інституції.  

 
 

УДК 378.14 
Гурська Лариса 

викладач, ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»  
відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ірпінський економічний коледж» 
 

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з фінансів, 
банківської справи та страхування 

 
Глобальні виклики сьогодення не зменшили попит на  високопрофесійних фахівців 

у банківській і   фінансовій сферах, компаніях реального сектора економіки, державних фінансових 
органах влади. Тому одним із завдань  реформування і модернізації системи освіти України в 
умовах її наближення до європейських та світових стандартів і цінностей є безперервне 
вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку компетентних фахівців.  

                                                           

15
Стратегія національно-патріотичного виховання. Затверджено Указом Президента Українивід 18 травня 2019 

року № 286/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n11. 
16

 Статут Івано-Франківський національний медичний університет (нова редакція). 
URL:https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf 
17
Концепція виховної роботи у Івано-Франківському національному медичному університеті. Затверджено 

Вченою радою університету «26» листопада 2013 року, протокол № 13. URL: 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/vihovna_robota/koncepciya.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#n11
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Значний внесок у розвиток теоретико-методологічних засад упровадження 
компетентнісного підходу зробили зарубіжні і українські вчені, зокрема: І. Демура, Б. Авво, А. 
Бермус, Ю. Татур, А. Вербицький, І. Зимня, М. Князян, Б.С. Гершунський, А. Маркова, А. Митяєва, Л. 
Морська, О. Овчарук, В. Краєвський, В. Петрук, Д. Погонишева, О. Савченко, О. Субетто, С. Трубачева  
та ін. Наукові публікації  дослідників свідчать  про те, що останнім часом намітилася тенденція до 
переходу від кваліфікаційного підходу випускника до компетентнісного, де цілі освіти пов’язуються 
не тільки з виконанням конкретних фахових функцій, але й з інтегрованими вимогами до результату 
освітнього процесу. Тому  компетентнісний підхід до процесу навчання має важливе значення для 
випускника закладу вищої освіти, зокрема фахівця з напряму підготовки «Фінанси, банківська 
справа та страхування».  

Термін  «компетентність» з латинської перекладається як коло питань, у яких людина добре 
обізнана, має знання та досвід. С.У. Гончаренко розглядає професійну компетентність як 
«оволодіння особистості необхідною сукупністю знань, умінь і навичок, які визначаються 
сформованістю педагогічної діяльності, спілкування особистості як носія означених цінностей, 
ідеалів і свідомості»18. 

Загальні (ключові) компетенції є ядром моделі випускника закладу освіти, оскільки вони 
виявляються не лише у розв’язанні професійних завдань, але й завдань поза межами своєї професії. 
Ключові компетенції мають двоїсту природу. З одного боку, вони не є професійно обумовленими, 
цими компетенціями повинні володіти сучасні фахівці незалежно від сфери їх діяльності. Водночас 
ключові компетенції є професійно значимими, оскільки вони складають основу, базу для 
професійних компетенцій, дозволяють їм максимально  реалізовуватися19. 

Професійна компетентність фахівця, як зазначає М.Ю. Кадемія, «передбачає розв’язання 
різного роду проблем, завдань на основі наявного досвіду, знань і цінностей, а професійні 
компетенції передбачають здатність людини успішно діяти в процесі своєї професійної діяльності, 
що робить можливим бути професійно успішним будь-якого випускника закладу освіти»20. У процесі 
підготовки майбутнього фахівця важливо правильно сформувати його професійну компетентність, 
яка включає: здатність фахівця кваліфіковано виконувати свою роботу, вміння швидко опановувати 
сучасні досягнення в обраній галузі, збагачення своїх знань, досвіду практичної діяльності, 
вдосконалення умінь і навичок самостійно, оперативно приймати рішення в нестандартних 
ситуаціях». 

Дієвість формування професійної компетентності, на думку І.В. Демури, «залежить від 
багатьох умов, а саме: психологічно обґрунтований вибір професії, професійний відбір здобувачів 
освіти, формування професійної спрямованості, включення до змісту навчально-виховного процесу 
розвивальних методик, забезпечення послідовного засвоєння професіоналом системи 
взаємозалежних видів діяльності»21.  

Серед фахових завдань, характерних для професійної діяльності фінансиста, можна виділити 
загальні та вузькоспеціалізовані. До останніх належать задачі, які виконує фахівець, що займає 
певну посаду, наприклад,  фахівець із банківської або страхової справи, брокер біржовий тощо. 
Загальні задачі є стандартними  щодо займаної посади та спеціалізації. Вони можуть зустрічатись у 
роботі різних фахівців напряму «фінанси, банківська справа та страхування». 

Серед універсальних (ключових) компетенцій виділяються  три групи:  
загальнонаукові – здатність набувати нові знання й використовувати їх; 
інструментальні – комп’ютерна грамотність, письмова й усна комунікація, здатність 

використовувати інформацію з різних джерел тощо;  

                                                           

18
 Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. [вид. друге, доп. й виправл.]. Рівне: 

Волинські обереги, 2011. С.142. 
19

 Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. 
С. 12. 
20

 Кадемія М.Ю. Формування професійної компетенції майбутнього фахівця. URL: http://www.kpi.kharkov 
21
Демура І.В. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі 

фахової підготовки : автореф. дис.  канд. пед. наук : 13.00.04. К., 2010. С. 18. 

http://www.kpi.kharkov/
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соціально-особистісні і загальнокультурні – здатність до саморозвитку і 
самовдосконалення, наполегливість у досягненні мети, здатність до критики і самокритики, 
здатність організовувати свою роботу або роботу в команді, загальна освіченість, культура стосунків 
та ін. 

Загальнонаукові компетенції виявляються в умінні аналізувати, синтезувати, порівнювати і 
співставляти, систематизувати, узагальнювати, генерувати ідеї, набувати нові знання. Ці компетенції 
характеризують рівень інтелектуального розвитку особистості. Інтелект відіграє вирішальну роль 
практично у всіх видах діяльності фахівця. 

Інструментальні компетенції: володіння методами аналізу й синтезу, уміння знаходити й 
опрацьовувати інформацію, володіння інформаційними засобами і технологіями, володіння рідною 
та іноземною мовами. 

Соціально-особистісні і загальнокультурні компетенції означають систему знань про 
соціальну дійсність і про себе, а також систему складних соціальних умінь і навичок взаємодії, 
сценаріїв поведінки в типових соціальних ситуаціях, які дозволяють швидко і адекватно 
адаптуватися і зі знаннями справи приймати рішення за різних обставин.   

Професійні компетенції співвідносяться з вимогами до професійної підготовленості 
спеціаліста, визначають його здатність ефективно діяти  відповідно до вимог справи, методично 
організовано й самостійно розв’язувати задачі та  проблеми, а також оцінювати результати своєї 
діяльності. 

Професійні компетенції поділяють на загальнопрофесійні  відповідно до  видів  діяльності і 
профільно-професійні. Загальнопрофесійні компетенції окреслюють коло здатностей людини до 
теоретичного, методологічного використання теоретичних основ її професійної діяльності. 
Профільно-професійні компетенції відбивають професійний профіль випускника, ідентифікують його 
професійну діяльність у конкретній предметній галузі на відповідному кваліфікаційному рівні. 

Загальнопрофесійні компетенції: моделювання, планово-організаційна, обліково-
аналітична, оцінна, контрольна, обґрунтування та прийняття рішення, дослідницька, управлінська, 
прогностична, навчально-методична, нормативно-правова. 

Профільні професійні компетенції: фінансово-бюджетна, податково-бюджетна, фінансово-
кредитна, страхова, зовнішньоекономічна, фінансово-правова, у сфері фінансів підприємств, у сфері 
ринку цінних паперів, у сфері фінансового менеджменту». 

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця з фінансів, банківської справи та 
страхування зазначено, що фахівець з фінансів повинен виконувати такі виробничі функції: 
організаційну, обліково-аналітичну, планову, контрольну, технологічну, навчально-методичну, 
науково-дослідну. 

Кожному з  рівнів професійної діяльності притаманне своє коло компетенцій, хоча всі вони 
об’єднані певним напрямом. У компетенції молодших бакалаврів закладені здатності виконувати 
прості, елементарні, початкові професійні завдання. Компетенції  магістра орієнтовані на завдання 
вищого рівня і пов’язані з функціонуванням фінансового підрозділу в цілому. Іншими словами, 
компетенції молодших бакалаврів орієнтовані на виконання операцій, а компетенції  магістрів – на 
забезпечення процесів у обраній  сфері професійної діяльності.  

Для успішного здійснення професійної діяльності майбутній фінансист повинен володіти 
низкою знань, умінь, навичок та здатностей. Серед них базовими є професійні знання, уміння та 
навики, що майбутній фахівець отримує при оволодінні професійною навчальною програмою за 
обраною спеціальністю. Наступними вимогами є здатність здійснювати професійні функції в рамках 
одного або декількох видів професійної діяльності. Щодо особистісних якостей, то  майбутній 
фахівець з фінансів повинен володіти основами побутового та ділового спілкування як вербального, 
так і з застосуванням комп’ютерної техніки і сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 
На сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічної діяльності, створення підприємств з іноземними 
інвестиціями однією з вимог є володіння хоча б однією іноземною мовою. Знання психології та 
етики спілкування є успішною основою будь-якої діяльності, але особливо ці знання  необхідні для 
тих спеціалізацій та видів діяльності,  які передбачають широке спілкування з клієнтами, покупцями, 
а також у тих випадках, коли знання психології може сприяти ефективності професійної діяльності. 
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Одним  з професійних видів діяльності фінансиста є управлінська. Знання основ управлінської 
діяльності необхідні фахівцям-керівникам усіх ланок управління, особливо це стосується 
менеджерів різних спеціалізацій, для яких управління є основним видом діяльності.  

Швидкозмінність сучасних умов, у яких працюють фінансисти, ставить свої вимоги до 
особливостей здійснення професійної діяльності, і як результат – до знань, умінь, здатностей та 
психологічних якостей фінансиста. До таких рис відноситься, в першу чергу, уміння орієнтуватись у 
нестандартних ситуаціях і умовах, стресостійкість, здатність аналізувати проблеми, які виникають у 
підприємства та у себе особисто, здатність знаходити шляхи вирішення цих проблем, відповідно до 
цього – розробляти план особистої  діяльності і  діяльності підприємства та здійснювати його. 
Творчий підхід до здійснення професійної діяльності на сьогодні  є вимогою для фахівців усіх 
галузей, і фінансист не є винятком.  

Також рисами, які необхідні майбутньому фінансисту, є позитивне ставлення до своєї 
професії, здатність до постійного особистого й професійного самовдосконалення та підвищення 
професійної кваліфікації. 

Отже, підвищення якості вітчизняної вищої освіти, зорієнтованої на компетентнісний підхід, 
інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів, сприятиме істотному зростанню 
інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.  

 
 

УДК 371.026. 
Демкова Тетяна  

викладач кафедри мовної підготовки 1  
Навчально-наукового інституту міжнародної освіти  

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  
 

Діалогічне мовлення як складова підготовки професіонала  
в нефілологічному закладі вищої освіти України 

 
Уміння спілкуватися – це альфа й омега людського існування, це те, без чого існування 

людини втрачає свій сенс, це те, що лежить в основі будь-якої людської діяльності. З огляду на цей 
факт, можна стверджувати, що в основі професіоналізму кожного випускника технічного вишу 
України, окрім професійних знань, мають бути сформовані комунікативні компетентності. 

Метою дослідження є формування навичок діалогічного мовлення як основи професійної 
підготовки студентів нефілологічних вишів України. Формування діалогічної компетентності у 
студентів нефілологічних ЗВО, безумовно, можна вважати ключовою складовою професійної 
компетентності, адже це процес формування певного набору знань й умінь щодо адекватного 
використання мовлення в процесі спілкування, без чого неможливе взаєморозуміння між 
учасниками будь-якого професійного процесу: між колегами, керівником і підлеглим, виконавцем і 
замовником тощо. 

Як показує досвід нашої практичної педагогічної діяльності в закладах вищої освіти, 
формуванню комунікативної компетентності в нефілологічних ЗВО практично не приділяється 
належної уваги. Навіть єдиний курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», що 
затверджений наказом МОН України від 21.12.2009 за № 1150, й який мав би слугувати потребам 
формування мовленнєвої компетентності майбутніх нефілологів, обмежений одним навчальним 
семестром. У рамках цього курсу дуже поверхнево згадується про спілкування як інструмент 
професійної діяльності ( уміння й навички професійного спілкування на граматичному, лексичному і 
стилістичному рівнях). З огляду на зміст тематики зазначеного курсу можна сміливо стверджувати, 
що він носить чисто ознайомчий характер через поверхневе знайомство з теоретичним матеріалом, 
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або взагалі зводиться до знайомства студентів із правилами та нормами оформлення сучасних 
ділових паперів22. 

Ідея діалогу як одного з основоположних принципів людської діяльності (засіб міжлюдської 
взаємодії й пізнання світу) й універсального способу визначення культурологічної обізнаності носія 
будь-якої мови – це вже усталений факт, що не потребує доведення. 

Розкрито, що, на жаль, сьогодні в нефілологічних закладах вищої освіти України практично 
не приділяється увага ролі діалогу в розвитку суб’єктності майбутнього керівника виробництва, до 
професійних обов’язків якого входять такі аспекти його діяльності, як соціальний, комунікативний та 
діалогічний. 

Виявлено, якщо підходити до діалогу з точки зору пізнання дійсності, то його можна 
розглядати на таких рівнях: 

лінгвістично-семіотичному – відмінність двох форм мовленнєвої комунікації: діалогу й 
монологу; 

дискурсивно-логічному – діалогічна свідомість і мислення, діалогічна природа знання, 
діалог як засіб для прояснення чи вироблення сенсу; 

комунікативному – діалог як засіб сприйняття, переробки й передачі сенсу на основі 
взаєморозуміння; 

соціально-психологічному – діалог як форма соціального зв’язку, тобто взаємодія на 
міжособистісному рівні; 

культурологічному – діалогічність як ознака культури, яка передбачає діалог культур. 
Згідно з висловлюванням нобелівського лауреата Макса фон Лауе, який зазначав: «Освіта – 

це те, що залишається, коли все вивчене забувається», то ми вважаємо, що навички діалогічного 
вміння мають бути тим підґрунтям, на яке накопичуються професійні знання студента вищого 
нефілологічного закладу освіти. 

Як зазначав свого часу Л.П. Семененко: «Не можна заперечувати, що діалогічне 
висловлювання являє собою основну й найбільш природну форму використання мови для 
досягнення тими, хто говорить, конкретних комунікативних і практичних цілей. Діалогічні стосунки 
слугують умовою раціональної взаємодії для більшості сфер комунікативної та практичної 
діяльності… Лише в діалозі можливе повне взаєморозуміння, й лише діалог здатен забезпечити 
простір, достатній для повної реалізації комунікативної ініціативи учасників».23 

Під діалогічною компетентністю, слідом за багатьма науковцями та педагогами,24 ми 
розуміємо знання, уміння й досвід дій у режимі діалогу. При цьому діалогічна компетентність як 
одна з основних частин професійної комунікативної компетентності випускника нефілологічного 
ЗВО релевантна персоніфікованій компетенції по «вбудовуванню» його в соціум на основі набутих 
під час навчання знань, умінь і навичок. З огляду на зазначене, ми вважаємо, що важливим 
дидактичним завданням викладачів ЗВО є формування діалогічної компетентності, тобто здатності 
встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми в діалозі, а саме: здатності 
бути компетентними як у мовленні, умінні слухати, так і в рефлексії та саморефлексії. Без 
формування діалогічної компетентності говорити про сформованість комунікативної компетентності 
просто не доводиться. 

Саме такий підхід до формування комунікативної компетентності майбутнього випускника 
нефілологічного університету дозволить йому безпроблемно увійти в трудовий колектив, 
побудувати в ньому нормальний психологічний клімат, безболісно налаштувати систему взаємодії 
між керівником і підлеглими й успішно досягати намічених цілей, які стоять перед трудовим 
колективом. 

                                                           

22
 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук  С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посібник. К.: А.С.К., 2009. 400 с. 

23
 Семененко Л.П. Аспектылингвистическойтеории. Монография.  М.: Моск. гос. гингв. университет, 1996. 

323 с. 
24
Денисенко Н. Комунікативно-діалогічна компетентність майбутнього фахівця: філософсько-освітня рефлексія. 

Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. Випуск 14. C. 37-42. 
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Зроблено висновок, що, з огляду на все зазначене вище, вважаємо за необхідне включення 
в навчальний курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» розділу, який би дозволив 
теоретично розглянути на лекційних заняттях закони й правила діалогічного мовлення, та закріпити 
їх на практичних заняттях у професійній мові фахівця. 

Навчання діалогічного мовлення майбутніх керівників виробництва є тим підґрунтям, на 
основі якого може бути сформована професійно значима діалогічна компетентність випускника 
нефілологічного закладу вищої освіти. Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що будь-яка 
професійна ідея спочатку реалізовується в якості мовленнєвого висловлювання, так само як і будь-
яка управлінська ситуація є, перш за все, спілкуванням. Саме тому запропонований нами окремий 
розділ в курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)» має бути забезпечений не лише 
тематично, але й забезпечений необхідною кількістю лекційних і практичних аудиторних годин (не 
менше 10 годин). 
 
 
УДК 159.98:304:378 

Дунець Лілія 
кандидат психологічних наук, доцент,  

доцент кафедри права та правоохоронної діяльності  
Державного університету «Житомирська політехніка» 

 
Формування особистості студента в соціокультурному середовищі університету 

 
Дослідження питання формування особистості студента у соціокультурному середовищі 

вищого навчального закладу зумовлене можливостями наукового обґрунтування психологічного 
супроводу взаємодії особистості й середовища25. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, коли постійно і всюди виникають 
культурологічні зв’язки, неминуче відбувається перерозподіл ціннісних орієнтирів і мотивацій у 
системі освіти. При цьому багато дослідників26 переконані, що однією з ознак сучасного освітнього 
простору є взаємодія безлічі освітніх середовищ, використання особливостей інноваційних 
середовищ однієї країни в освітньому просторі інших країн тощо.  

Зауважимо, що в умовах політичного й економічного реформування надзвичайно 
динамічного соціокультурного життя набуває особливої актуальності проблема формування 
особистості майбутнього працівника поліції у соціокультурному середовищі університету. 

Таким чином, в освіту приходить модель соціокультурної освіти, основу якої складає ідея 
культурно розвиненого майбутнього фахівця, суб’єкта не тільки професійної, але, перш за все, 
загальної культури. Головним принципом оновленої системи освіти поступово стає ідея 
соціокультурної адаптації людини у соціумі.  

Причинами такої пильної уваги до даного питання є необхідність в розвитку 
загальнокультурного рівня суспільства, в істотному підвищенні рівня соціокультурної 
компетентності як найважливішого компоненту професійного становлення випускника вищого 
навчального закладу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій  свідчить про те, що вплив соціокультурних чинників 
на розвиток особистості та її поведінку уже тривалий час цікавить як вітчизняних (P. Вайнола, 
А. Капська, Н. Лавриченко та ін.), так і зарубіжних дослідників (Р. Лінтор, М. Лукашевич, 
Д. Мацумото, А. Мудрик, С. Подмазін та ін.).  

                                                           

25
 Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. К.: Наукова 

думка, 1988. С.24. 
26

 Грубінко В.В. Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського 
процесу. Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного  суспільства. Матеріали  Міжнародної  
науково-теоретичної  конференції,  м. Тернопіль, 26 березня 2004 р. Тернопіль, 2004. С. 8. 
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Що стосується проблеми формування особистості, то вона почала досліджуватися відносно 
недавно. Зокрема, питання, пов’язані з визначенням сутності терміну «соціокультурна 
компетентність», вивчали такі науковці, як A. Вербицький, Г. Єгорова, Т. Жукова, Т. Кухтевич, 
С. Литвин-Киндратюк, Н. Падеріна, Г. Паніна, С. Рапопорт, С. Чехова та ін. Усі вони розглядали 
соціокультурну компетентність з точки зору різних підходів, в тому числі і як чинник формування 
особистості. Науковці В. Кремень, О. Лебєдєв, Т. Тряпіцина та інші  у своїх дослідженнях торкалися 
соціокультурної компетентності як показника освіченості особистості.  

Наукові пошуки Л. Бєлової, К. Дубич, В. Журавського, Г. Саволайлен, М. Шульги та інших 
науковців спрямовувалися на розкриття потенціалу вищої школи не лише як освітнього, але й 
виховного, культурного, загалом багатофункціонального утворення. Ними було наголошено, що 
розвинуте культурно-виховне середовище вищого навчального закладу є найважливішою умовою 
підготовки фахівця, здібного до активної творчої діяльності. На жаль, досліджень, у яких поданий 
психологічний аналіз впливу соціокультурного середовища на формування особистості студента у 
вищому навчальному закладі сьогодні  недостатньо27. 

Дані тези мають на меті розглянути підходи до формування особистості студента-
правоохоронця у соціокультурному середовищі університету.  

Правоохоронця у масовій свідомості завжди сприймають як захисника. Працівник поліції 
сприймається оточуючими як людина, до якої завжди можна звернутись по допомогу. Професія 
правоохоронця почесна і потрібна суспільству. Правоохоронці покликані допомагати людям і 
притягувати до відповідальності зловмисників. Мета професійної діяльності працівника поліції – 
захистити людей, встановити злочинця, зібрати докази, допомогти людям, які мають завжди 
відчувати себе захищеними28. 

Значне зростання попиту населення на допомогу працівників поліції потребує підготовки 
кваліфікованих фахівців. Саме на підготовку таких фахівців і спрямована робота науковців у нашому 
університеті. 

Досвід свідчить про те, що на спеціальність правоохоронця часто вступають люди, які 
люблять спілкуватись з оточуючими і прагнуть опікуватись проблемами інших людей. Отже, 
важливим критерієм відбору є психічне здоров’я майбутнього студента-правоохоронця.  

Тому проблема, з якої, на наш погляд, має розпочатися робота над створенням системи 
формування майбутнього фахівця-правоохоронця у соціокультурному середовищі – це побудова 
моделі його особистості29.  

не кожна людина, навіть із освітою правоохоронця, здатна працювати якісно та професійно. 
Тому важливо, щоб майбутній працівник поліції мав притаманні йому професійно важливі риси30. А 
якими ж мають бути ці риси? На жаль, наша теорія і практика не мають чітких рекомендацій з 
приводу цього.  

Отже, ми провели дослідження серед викладачів і студентів спеціальності «Правоохоронна 
діяльність» факультету публічного управління та права Державного університету «Житомирська 
політехніка» з метою визначення найчастіше повторюваних та соціально бажаних якостей 
правоохоронця. В опитуванні взяли участь 56 викладачів та 118 студентів-правоохоронців нашого 
університету, яким були запропоновані такі запитання: «Якими здібностями, на ваш погляд, 
повинен володіти правоохоронець? Які особистісні риси мають бути притаманні правоохоронцю? 

                                                           

27
 Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого 

навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і 
методика виховання». Луганськ, 2007. С.9. 
28
Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. К. : Ін Юре, 2003. С.115. 

29
 Муравьев А. В. Культурно-воспитательная среда вуза как фактор формирования культуры здоровья 

личности. Научные проблемы гуманитарных исследований : науч.-теорет. журнал. Вып. 11. Пятигорск, 
2008. С. 15. 
30

 Подольська Є. А. Освіта як чинник розвитку особистості в соціокультурному контексті : монографія / 
Є. А. Подольська, В. М. Назаркіна, А. О. Яковлєв.  Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2002. С. 43. 
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Яким не повинен бути правоохоронець? Які особистісні прояви несумісні з роботою 
правоохоронця?».  

На основі відповідей респондентів нами була складена еталонна таблиця, яка відповідала б 
зразку ідеального правоохоронця (табл.1). 

 
Таблиця 1 

 
Еталонна таблиця здібностей та особистісних рис ідеального правоохоронця  
(за результатами відповідей викладачів та студентів на запитання анкети) 

 

Запитання №1 та відповіді  Запитання №2 та відповіді  

Якими здібностями, 
на ваш погляд, 
повинен володіти 
правоохоронець ?  

Відповіді 
викладачів 
(у %) 

Відповіді 
студентів 
(у %) 

Які особистісні риси 
мають бути притаманні 
правоохоронцю?   

Відповіді 
викладачів 
(у %) 

Відповіді 
студентів 
(у %) 

      

Здібність аналізувати 26 25 Емоційна стійкість та 
справедливість 

15 14 

Здібність до емпатії 25 25 Толерантність та 
дипломатичність 

15 15 

Комунікативні 
здібності 

21 20 Високий рівень 
відповідальності та 
виконавської 
дисципліни 

13 14 

Організаторські 
здібності 

15 16 Конфліктостійкість 9 8 

Здібність до 
стресостійкості 

13 14 Любити свою професію 9 9 

   Сміливість 8 7 

   Незалежність в думках 
і діях 

8 7 

   Енергійність 6 6 

   Добросовісність та 
безкомпромісність 

5 7 

   Добра пам’ять та увага 4 5 

   Прагнення розуміти 
оточуючих, уважність 
до людей 

4 4 

   Душевна простота та 
людяність 

4 4 

 
Як видно з таблиці, відповіді респондентів витримані в гуманістичному дусі. Опитувані 

вважають, що правоохоронець має найбільше володіти такими здібностями, як аналітичні, 
емпатичні, комунікативні, організаторські. Найбільш яскраво у вимогах до особистості 
правоохоронця виділені чотири чинники: емоційна стійкість та справедливість, толерантність та 
дипломатичність, високий рівень відповідальності та виконавської дисципліни, конфліктостійкість. 

Характеризуючи особистісні прояви, які несумісні з діяльністю працівника поліції, викладачі 
та студенти-правоохоронці факультету публічного управління та права відповіли таким чином (табл. 
2): 
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Таблиця 2 
Особистісні прояви несумісні з діяльністю правоохоронця 

(за результатами відповідей викладачів та студентів-психологів на запитання анкети) 
 

Запитання №3 та відповіді  Запитання №4 та відповіді  

Яким не повинен бути 
правоохоронець?  

Відповіді 
викладачів 
(у %) 

Відповіді 
студентів 
(у %) 

Які особистісні 
прояви несумісні з 
діяльністю 
правоохоронця? 

Відповіді 
викладачі
в (у %) 

Відпо-
віді 
студен
тів (у 
%) 

      

Низький інтелект 15 14 Низька опірність до 
стресів 

15 5 

Відсутність емпатії 15 14 Зверхність 14 5 

Погане самопочуття та 
здоров’я 

15 14 Низький рівень 
загальної культури 

15 4 

Невміння спілкуватись 15 14 Акцентуація 
характеру 

14 3 

Невміння вирішувати 
проблеми 

12 13 Роздратованість 11 3 

Низька організованість 11 12 Конфліктність 11 2 

Висока загальмованість  9 10 Несміливість 10 9 

Висока тривожність 8 9 Невміння зберігати 
таємниці 

10 9 

 
Відповіді респондентів переконливо ілюструють, що правоохоронець не повинен бути з 

низьким рівнем інтелекту, з відсутністю емпатії, з поганим самопочуттям та здоров’ям, з невмінням 
спілкуватись. Опитувані відзначили, що з діяльністю правоохоронця несумісні такі особистісні 
прояви, як низька опірність до стресів, зверхність, низький рівень загальної культури та інші якості.  

Результати проведеного дослідження допомогли скласти психограму професії 
правоохоронця (табл. 3), яка визначила професійно важливі якості особистості правоохоронця та 
його професійні уміння.  

Психограма – це найважливіша частина професіограми. Психограма – це характеристика 
вимог, що пред’являються професією (спеціальністю) до психологічних якостей людини. 
Професіографія – це основа професійної діагностики, професійного добору, психограми. 
Професіографія – це опис системи вимог певної професії до психофізіологічних і психічних якостей 
людини. Вимоги правоохоронної діяльності до якостей особистості є основою загальної професійно-
психологічної підготовки правоохоронців31. 

Таблиця 3 
Психограма професії правоохоронця 

№ Якості особистості, професійні уміння 

1.  Любов до своєї професії 

2.  Високий рівень інтелектуальних здібностей 

3.  Емоційна стійкість та справедливість 

4.  Прагнення розуміти оточуючих, уважність до людей 

                                                           

31
Розов В.І. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів. Навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2015. 160 с. 
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5.  Високий рівень організаторських здібностей 

6.  Добре здоров’я та гарне самопочуття 

7.  Високий рівень культури поведінки, ввічливість 

8.  Толерантність, дипломатичність 

9.  Високий рівень відповідальності та виконавської дисципліни 

10.  Уміння вирішувати проблеми 

11.  Витримка, уміння володіти собою 

12.  Душевна простота та людяність 

13.  Високий рівень стресо- та конфліктостійкості 

14.  Сміливість та рішучість 

15.  Незалежність у міркуванні та діях 

16.  Уміння спілкуватись: говорити та слухати 

17.  Добра пам’ять та увага 

18.  Уміння зберігати таємниці 

19.  Розвинена емпатія 

20.  Енергійність 

21.  Добросовісність та безкомпромісність 

 
Звичайно, дані вимоги абсолютизовані і важко знайти правоохоронця, у якого органічно 

поєднувалась би між собою така кількість здібностей, рис і якостей. Проте такі еталонні вимоги 
могли б служити загальними орієнтирами. 

Для формування особистості студента в університеті, на думку автора, повинна бути 
розроблена модель, в якій були б вказані необхідні професійно важливі якості та рівень загальної і 
професійної культури майбутнього фахівця. Майбутній працівник поліції повинен знати свої 
особистісні особливості, здібності, можливості, сильні та слабкі сторони, а також способи, за 
допомогою яких можна компенсувати свої недоліки. 

З метою підвищення ефективності підготовки майбутніх працівників поліції в університеті 
розроблено концептуально-орієнтовані підходи до формування особистості студента-
правоохоронця у соціокультурному середовищі вищого навчального закладу, які включають 
технологію соціально-психологічного та методичного забезпечення формування особистісної 
позиції майбутнього правоохоронця як культурно розвиненої особистості відповідно до вимог 
професії. 

Концептуально-орієнтовані підходи – технологія, яка ґрунтується на певному способі 
розуміння процесу підготовки майбутніх фахівців і включає комплекс заходів із застосуванням 
методів впливу та критеріїв оцінки ефективності, а також основну ідею - формування особистості 
студента-правоохоронця у соціокультурному середовищі університету. 

В основу даної технології покладено такий аспект гуманістичної психології, як розуміння 
сутності особистості:  

а) людина – найвища цінність;  
б) кожна людина – унікальна, неповторна, своєрідна;  
в) найціннішою психологічною властивістю людини є її намагання розвивати свої  здібності, 

керувати своїм розвитком;  
г) кожна людина має право на вільний вибір як основу позитивних змін та розвитку 

особистості;  
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д) необхідними умовами гуманізації  міжособистісних стосунків є позитивне слухання та 
адекватне і щире говоріння у процесі спілкування;  

е) гуманізація – це перш за все гармонізація стосунків особистості із своїм внутрішнім «Я». 
Отже, процес формування особистості студента у соціокультурному середовищі 

університету передбачає застосування пріоритетних проблемно-пошукових методів та побудованих 
на їх основі активних форм навчання таких, як: аналіз професійних ситуацій, групові дискусії, 
тренінги, «мозкові штурми», ділові ігри тощо. Дані методи сприяють професійному розвитку 
властивостей мислення майбутнього працівника поліції таких, як: прогностичність, вміння 
обмірковувати, гнучкість та пластичність, креативність, ясність та критичність тощо.  

Розвитку професійного мислення студентів сприяє участь в науково-дослідній роботі в 
рамках курсових та дипломних робіт, у процесі яких відбувається науковий пошук. Результати 
досліджень обговорюються на наукових конференціях та семінарах. Важливими психологічними 
умовами професійного розвитку мислення є такі особистісні якості студента-правоохоронця, як: 
інтереси, ціннісні орієнтації, риси характеру, індивідуально-психологічні особливості, рівень 
розвитку загальної та професійної культури тощо. 

Формуванню особистості майбутнього правоохоронця у соціокультурному середовищі 
вищого навчального закладу сприяє проходження різних видів практик. Метою різновидів практик є 
формування особистості майбутнього працівника поліції та підготовка студента-правоохоронця до 
виконання професійних функцій. 

Отже, можна констатувати, що розвиток особистості студента є важливим процесом 
становлення професіоналізму майбутнього працівника поліції; визначення адекватності сприйняття 
майбутнім фахівцем професійної дійсності, спроможності до організації професійної діяльності на 
наукових засадах, здатності до самоаналізу й самоактуалізації та активно формується у процесі 
цілісної взаємодії студента із соціокультурним  простором університету. 
 
 
УДК 364.32 

Дудка Тетяна 
доктор педагогічних наук, доцент,  

професор кафедри менеджменту та інноваційних  
технологій соціокультурної діяльності  

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
 

Волонтерська діяльність студента як прояв соціальної відповідальності 
 

Своєрідний лейтмотив новітньої української історії, насиченої альтераціями військово-
політичної нестабільності, нотами окупаційних настроїв актуалізують необхідність переосмислення 
основних шляхів виходу із цієї суспільно-політичної кризи.  Одним із шляхів, поряд із наявно 
існуючими, є педагогічний – націлений на виховання соціально-зрілого молодого покоління, 
здатного протистояти несприятливим суспільно-політичним вихорам сьогодення. 

Розгляд соціального волонтерства як педагогічної проблеми актуалізувалося виходячи із 
пріоритетних завдань сучасної освіти – підготувати достойну молоду зміну,  яка здатна протистояти 
викликам часу (у т.ч. і військово-політичній нестабільності). 

Досліджуваний феномен у загальнопедагогічному ключі базується на переосмисленні 
волонтерства як соціальної цінності, потреба у якій підсилюється альтруїстичними началами 
професійної зорієнтованості, націленої на виконання першочергових для української спільноти 
завдань загальнодержавного значення.  

У зв’язку із необхідністю підсилення значущості педагогічної компоненти у вирішенні досить 
знакових для нашої держави завдань – боротьби із наслідками військово-політичної нестабільності 
на Сході України актуалізувалася ціла низка завдань, націлених на залучення студентської молоді до 
соціального волонтерства шляхом: 
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створення позитивного кліматичного оптимуму для формування у студентських колах 
ціннісного ставлення до моральних якостей, яке повинно ґрунтуватися на кращих європейських та 
національних традиціях; 

пропагування студентства до участі у добровільних громадських об’єднаннях з метою 
пробудження ініціативності та рішучості до дій; 

розробки вітчизняних та спільних із міжнародними партнерами проектів, націлених на 
розв’язання соціальних проблем, що підсилить значущість особистісного фактору у 
самоствердженні; 

організації поточних заходів, націлених на утвердження у молодіжних колах національних 
цінностей, які повинні структуризуватися і приурочуватися до календарних дат. 

Екстраполяція теоретичної підготовки сучасного студента на панно професійної підготовки 
до майбутнього життя у суспільстві часто досить різниться, що є наслідком перш за все відірваності 
мети занять від соціокультурних завдань сьогодення. З метою подолання наявних освітніх 
труднощів слід перейти до більш складніших обґрунтувань теоретичного матеріалу – шляхом 
формулювання таких проблемних завдань, які змушують вихованця задуматися, переосмислити і 
відтворити переосмислене у ключових шляхах вирішення проблемних ситуацій. Побудова 
алгоритму такої теоретичної ситуативності повинна містити зерна риторичності, комплексності та 
варіативності. Особливо цінним такий підхід до справи, нам видається, буде продуктивним при 
підготовці майбутніх менеджерів в умовах педагогічного університету, що уможливить підсилення 
виваженості при прийнятті важливих управлінських рішень. 

Нагромадження національного капіталу соціального волонтерства розглядається автором як 
пріоритетне завдання особистісно орієнтованого навчання, яке поєднавши у своєму обсязі усі 
аспекти соціокультурної інтегрованості, здатне переформатувати професійну підготовку у вищій 
школі на високорезультативний процес формування національно свідомої молодої генерації.     

Реалізація такого складного проекту в академічних умовах уможливиться лише шляхом 
акцентування педагогічної уваги на внутрішньому світі особистості вихованця, оскільки зовнішня 
аспективність у цьому ключі не відіграватиме провідної ролі. Незважаючи на те, що діяльність є 
зовнішнім виявом особистісної ініціативності, проте соціальне волонтерство є нічим іншим як 
прямим віддзеркалення ціннісного потенціалу особистості. 

Націленість особистісно орієнтованого підходу на формування у студентів бажання 
реалізовувати соціально-волонтерські проекти прокладається довгим шляхом індивідуального 
саморозвитку та розкриття відповідного творчого потенціалу. У таких умовах саме волонтерство 
передбачає добровільну ініціативність та у певній мірі творчість. Одвічне соціокультурне тріо – мета, 
особистість та результат функціонує у часопросторі лише завдяки підтримання оптимального 
режиму інтелектуального оптимуму професійно-особистісного розвитку. Саме такі сприятливі для 
кожної особистості умови інтелектуального функціонування уможливлюють формування тісного 
суб’єкт-суб’єктного контакту, який є важливою передумовою для реалізації соціального 
волонтерства.  

До переліку освітніх результатів, які здатні актуалізувати у студентських колах бажання 
реалізовувати соціально-волонтерські проекти віднесемо наступні пріоритети: 

соціальні – відтворюють рівень особистісної відповідальності перед суспільством, яке 
«продукує» прийняття оптимальних рішень для вирішення складних завдань, розв’язання 
конфліктних ситуацій тощо; 

 міжкультурні – актуалізують утвердження поваги на усіх рівнях функціонування соціальних 
інститутів, що пов’язане із нівелюванням культурних, мовних та релігійних відмінностей; 

лінгвістичні – детермінують необхідність налагодження толерантного ставлення до 
представників інших національностей, що особливо значуще для усного та письмового спілкування 
між представниками різних соціальних груп; 

інформаційні – презентують поліфункціональний потенціал новітніх інформаційних 
технологій, які відіграють надзвичайно важливу роль у всіх сферах життєдіяльності особистості; 
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просвітницькі – продукують налагодження системи неперервної освіти, що передбачає 
кристалізацію метацілісності самоосвітнього вектору, націленого на осягнення бажаного результату 
суспільної поведінки 

На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що проблема соціального 
волонтерства на сучасному етапі розвитку нашої держави усе виразніше набуває педагогічних 
обрисів. Її діяльнісна зорієнтованість націлена на розв’язання наявних і наболілих соціальних 
негараздів, які потребують проявів швидкого реагування зі сторони різних соціальних спільнот (у т.ч. 
і студентства). Будь-який проект соціального волонтерства ґрунтується на добровільному характері 
його цілецілісної організації та практичної реалізації. Передумовою для успішного звершення такого 
проекту є ситуативність створення успіху особистісного і професійного зростання на рівні різних 
соціальних інститутів, зокрема і освіти. Такий пропорційно-освітній баланс особистісного розвитку 
актуалізує пробудження громадянської активності, заснованої на дотриманні пріоритетності 
ціннісних орієнтирів, гуманізму, соціальної свободи та доброчинності. Перспективи подальших 
дослідницьких пошуків вбачаємо у поглибленому науковому відрефлексовуванні впливу 
волонтерської діяльності на особистісний розвиток у цілому. 
 
 
УДК 159.9.008.8 

Єфімов Дмитро 
кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки та методики викладання 
Агаєва Гюльшан 

студентка 3 курсу факультету ФСМК  
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 

 
Викладач і студент. Проблема партнерських відносин 

 
Питання про становлення партнерських відносин у багатьох сферах суспільного життя 

набуває все більшої практичної значущості й актуальності. Партнерська взаємодія у стосунках між 
людьми є гарантом їх продуктивної взаємодії, одним з найбільш вдалих способів правильного 
підходу до вирішення проблемних ситуацій, а також психологічним показником рівня особистісного 
і професійного зростання людини. Сучасна система освіти орієнтується на підвищення якості 
підготовки фахівців будь яких напрямів та рівня їх кваліфікації.  

Найбільш адекватною формою міжособистісних взаємин в рамках організації в умовах ринку 
є партнерство. У сфері бізнесу партнерство трактується як ділова комунікація між учасниками, 
добровільно працюють разом для досягнення спільної мети і розділяють ризики, відповідальність, 
ресурси і вигоди на основі принципів взаємної вигоди, довіри, солідарності32. 

Професіоналізм особистості є показником розвитку в неї здатності до побудови 
партнерських стосунків. Підвищення рівня особистісних умінь та навичок відбувається тільки за 
умови постійного практичного їх вдосконалення. Не треба забувати і про те, що саме мотивуюче  
фахове навчання дає змогу розвивати навички партнерської взаємодії.  

У даний час спостерігається якісна зміна характеру, формату та умов взаємовідносин між 
студентом і викладачем у закладах вищої освіти. Це пов’язано з тим, що в рамках сучасної освіти 
можна чітко спостерігати кардинальну зміну парадигмальних підходів до навчання і виховання і 
поступове витіснення традиційної моделі освіти особистості-орієнтованої, в якій головним суб’єктом 
стає навчається студент, а сенсом навчання - активний розвиток особистості професіонала33. 
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 Акопов Г.В. Социальная психология образования. М.: Флинта, 2001. 296 с. 
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Тенденції знаходять пряме відображення в зміні формату взаємин в діаді «викладач-
студент». У сучасних концепціях особистісно-орієнтованої освіти особлива роль відводиться діалогу 
як педагогічному засобу, на основі якого створюється технологія діалогічного взаємодії викладача та 
учнів, спрямованого на формування активності особистості студента як самоорганізованого і 
саморозвивається суб’єкта, здатного самостійно здійснювати свою навчальну діяльність і 
усвідомлено керувати нею, брати на себе відповідальність за результати своїх дій і вчинків. Основа 
такого навчання полягає в максимальній передачі ініціативи навчання самому учневі, що сприяє 
створенню умов для розвитку партнерських відносин між викладачем і студентами34. При такій 
формі взаємовідносин студент і викладач є рівноправними учасниками, партнерами освітніх 
відносин. такий характер відносин у системі студент-викладач є антиподом традиційних взаємин, в 
яких викладач, в рамках однополюсного орієнтованої моделі передачі знань, домінує над 
студентом35. В рамках же партнерських взаємовідносин передбачається розглядати студента як 
суб’єктно-цілісну особистість, яка прагне до самореалізації своїх можливостей. Правильно 
побудована система даного роду відносин дозволяє студентам швидко адаптуватися до умов вузу і, 
що не менш важливо, допомагає студенту формулювати, а потім публічно декларувати у відкритому 
діалозі свої погляди і переконання. При цьому формуються вміння слухати інших, взаємодіяти з 
ними, вирішувати завдання і проблеми як професійного, так і особистісного характеру36. 

У зв’язку з новою парадигмою навчання, в умовах зміни завдань сучасної освіти, виникає 
необхідність і по-новому розглянути саму специфіку педагогічної діяльності викладача. Тепер 
педагог виступає не тільки в якості викладача, а стає для студента старшим другом, наставником, 
який орієнтує студента на розуміння особистісної значущості отриманих знань, на усвідомлення 
ним своєї ролі в навчанні, професійній перспективи. Таким чином, у викладача з’являється значно 
більше можливостей диференціювати процес навчання, скористатися наявними можливостями 
міжособистісної комунікації студентів в процесі їх спільної діяльності для вдосконалення 
мовленнєвих умінь. Викладач – це особистість, яка спільно зі студентами визначає цілі та зміст 
навчання, вибирає ефективні і придатні для даних цілей і змісту методи, прийоми і засоби навчання, 
тим самим з самого початку навчання викликає інтерес до предмету, до себе як партнера. Він – 
інформативна для студента змістовна особистість, цікавий співрозмовник і кваліфікований, що знає 
професіонал. У свою чергу, студент - це особистість, спілкування з якою розглядається викладачем 
як співпраця, партнерство у вирішенні пізнавальних і комунікативних завдань37. 

Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах характеризується активним 
використанням різноманітних технічних, інформаційно-обчислювальних та ін. Засобів, без яких в 
даний час немислима професійна підготовка кадрів вищої кваліфікації. Однак матеріальна база 
навчально-виховного процесу, навіть найдосконаліша, виконує все ж допоміжну функцію. 
Головним, вирішальною ланкою цілеспрямованого педагогічного процесу виступають викладачі, 
оскільки живий контакт, живе спілкування педагогів і студентів не можна замінити ніякими 
технічними засобами, які можуть виступати як активні, змістовні, додаткові фактори. Виходячи з 
цього, пріоритетне місце в професіограми сучасного викладача повинно відводитися комунікативної 
компетентності, що дозволяє ефективно вирішувати педагогічні завдання в мінливих 
соціокультурних умовах. Потрібно пам’ятати, що для викладача саме спілкування (а не сама 
передача знань, підготовка фахівців в певній галузі і т.д.) виступає як мета, зміст і спосіб діяльності, 
отже, необхідність розвитку комунікативної компетентності особливо висока. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що результати педагогічної 
діяльності стають безпосередньо залежні від того, наскільки викладач здатний встановити, 
організувати глибокі міжособистісні відносини зі студентами, засновані на партнерстві, інтерес до 

                                                           

34
 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М.: 

Высшая школа, 1990. 117 с. 
35

 Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: Флинта, 1998. 200 с. 
36

 Грейліх О. О. Формування міжособистісної професійної взаємодії у майбутніх педагогів. Наука і освіта. 
2008. № 4 5. С. 77 80. 
37

 Москаленко В. В. Психологія соціального впливу. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 448 с. 



Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

 

 

31 

особистості іншого, його внутрішнього світу. Отже, ставлення до предмету визначається саме 
характером взаємин з викладачем. 
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Студентське самоврядування як середовище формування майбутніх управлінців  
 
Сучасне демократичне суспільство потребує як активних, свідомих громадян, здатних брати 

участь у суспільному житті, так і управлінців, які глибоко розуміють не лише виробничі чи певні 
фахові процеси, а й процеси, що відбуваються у соціумі. Це передбачає набуття особами не тільки 
професійних компетентностей, а й так званої громадянської компетентності, що виражається у 
верховенстві права, повазі до прав людини, критичному мисленні, розумінні особистої 
відповідальності за долю держави, народу, розумінні важливості громадянської участі у процесах 
вирішення різноманітних проблем суспільства, усвідомленні відповідальності за свої вчинки, 
активній і конструктивній участі у громадському житті, демократичних процесах, переконанні в 
тому, що конфлікти мають бути мирно врегульовані й на цій основі успішній взаємодії з оточуючими 
й мирному співіснуванню у соціокультурно-різноманітному середовищі.  

Демократична система залежить від активних громадян. Проте, культури демократії 
(базується на демократичних цінностях, ставленнях і практиках) потрібно навчати, її необхідно 
формувати, стимулювати й підтримувати, адже принципи демократії втілюються не самі собою 
лише за наявності необхідних законів та інституцій, а через дії та поведінку громадян. Одним із 
вагомих наслідків участі громадян у демократичних процесах є подолання соціальної нерівності та 
структурної недосконалості 38.  

Радою Європи запропоновано Рамку компетентностей, що допоможуть їх носіям мирно 
співіснувати в культурно багатоманітному демократичному суспільстві. До Рамки включено 20 
компетентностей, які у свою чергу скомпоновані у чотири групи: цінності (людська гідність та права 
людини; культурна багатоманітність; демократія, справедливість, рівність та верховенства права); 
ставлення (відкритість до культурної інакшості, переконань, світоглядів та практик інших людей; 
повага; громадянська свідомість; відповідальність; самоефективність; прийняття невизначеності та 
неоднозначності); навички (автономного навчання; аналітичного та критичного мислення; слухати 
та спостерігати; емпатія; гнучкість та адаптивність; лінгвістичні, комунікативні й багатомовність; 
співпраці; вирішувати конфлікти); знання та критичне розуміння (самого себе; мови і комунікації; 
світу (політики, юриспруденції, прав людини, культури, культур, релігії, історії, ЗМІ, економіки, 
довкілля та сталого розвитку)) 39. При цьому компетентність розуміється як «здатність 
мобілізовувати й активізовувати відповідні цінності, ставлення, навички, знання та/або розуміння, 
щоб ефективно та належним чином відповідати на вимоги, виклики і можливості, що існують у 
визначеному контексті» 40. 
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Вирішення багатьох завдань, таких як підготовка фахівців до ринку праці, підтримка 
особистого розвитку, надання широкого спектру передових знань, формування майбутньої 
управлінської еліти та підготовка людей до життя як демократичних громадян покладається на 
заклади вищої освіти (далі – ЗВО). ЗВО мають створювати всі умови для здобуття здобувачами вищої 
освіти компетентностей, необхідних для активної і ефективної участі в демократичних процесах й 
міжкультурному діалозі 41.  

У деяких вітчизняних закладах вищої освіти підготовка управлінців здійснюється шляхом 
реалізації галузевого управлінського спрямування (створених, наприклад, відповідно до «Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти» 42, «Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти» 43, «Стандарту вищої освіти за спеціальністю 
073 «Менеджмент» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти» 44), а також закладах 
вищої освіти, що здійснюють підготовку публічних службовців (магістерські програми яких будуть 
формуватися на основі «Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 45, «Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти» 46, «Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти» 47).  

Якщо проаналізувати компетентності зазначених вище Державних стандартів вищої освіти 
(та проєктів Державних стандартів), які мають набути здобувачі вищої освіти із компетентностями, 
визначеними у Рамці компетентностей, запропонованій Радою Європи, то можна зробити висновок, 
що компетентності, спрямовані на життя у демократичному суспільстві й деякою мірою 
віддзеркалюють формування цінностей особи та її ставлення до оточуючих, зосереджуються лише у 
Державних стандартах із підготовки бакалаврів (наприклад, компетентності «Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні» 48; 49, «Цінування та повага різноманітності та 
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мультикультурності», яка повинна проявитися у результатах навчання як знання і усвідомлення 
«Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні» та «Демонструвати 
здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності» 50). У Державних стандартах (та їх проєктах) 
для другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового рівнів) вищої освіти усі компетентності, 
що відображаються у результатах навчання, віддзеркалюють переважно здобуті здобувачами 
знання, та навички, а на формування цінностей та ставлення до оточуючих увага не зосереджується. 
А компетентності передбачають не тільки навички, знання та розуміння, а й цінності та ставлення. 
Цінності та ставлення є «основою належної поведінки в демократичних та міжкультурних 
ситуаціях». Здобута особою компетентність виражається через її поведінку. А «поведінка – засіб, 
завдяки якому можна зрозуміти, чи індивідуальна компетентність була набута» 51.  

Крім того, зараз в Україні зовсім не обов’язково, щоб представники управлінського корпусу 
навчались саме за програмами управлінського спрямування. У такому разі закладам вищої освіти 
слід, окрім навчальної, стимулювати й інші форми активності здобувачів вищої освіти. Наприклад, 
студентське самоврядування, як «ефективний засіб формування демократичних традицій та 
культури, прищеплення навичок відстоювати і захищати свої інтереси та інтереси громади, 
усталення практики використання демократичних процедур» 52. Студентське самоврядування – це 
право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів 
студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти 53.  

Основними принципами, на яких діє студентське самоврядування є 54: 
- добровільності, колегіальності, відкритості; 
- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 
- незалежності від впливу політичних партій.  
Студентське самоврядування дозволяє 55:  
- активно утверджувати демократичні принципи в усіх сферах життєдіяльності молоді; 
- бути партнером у навчально-виховному середовищі закладу вищої освіти; 
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- спиратися на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні орієнтації здобувачів вищої 
освіти, що є реальним показником цивілізованості суспільства, утвердження в ньому основ 
демократії. 

Разом з тим студентське самоврядування сприяє виявленню потенційних лідерів та розвитку 
у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формуванню майбутньої еліти 
нації.  

У закладах вищої освіти країн Західної Європи студентське самоврядування є не лише 
традицією, а й механізмом «побудови моделі університетської освіти загалом і способом 
утвердження демократичних принципів майбутньої еліти» 56. 

Студентське самоврядування є громадянським суспільством у мініатюрі і передумовою 
становлення парламентських демократичних традицій.  

Беручи активну участь у роботі студентського самоврядування здобувачі вищої освіти 
вчаться налагоджувати взаємовідносини на рівні груп, курсу, факультету, гуртожитку, закладу вищої 
освіти, а у подальшому ці навички перенесуться на рівень організації, громади, країни, світу. 
Студентська рада на рівні закладу вищої освіти є своєрідним студентським урядом і виступає як 
система, що використовується для прийняття рішень.   

Представники органів студентського самоврядування, відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» можуть входити 57:  

- до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 
- вченої ради закладу вищої освіти;  
- вчених рад структурних підрозділів закладу вищої освіти.  
За погодженням з органом студентського самоврядування закладу вищої освіти 

приймаються рішення про 58: 
- відрахування студентів із закладу вищої освіти та їх поновлення на навчання; 
- переведення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; або переведення осіб, які 
навчаються у закладі вищої освіти за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за 
державним замовленням; 

- призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника 
керівника закладу вищої освіти; 

- поселення осіб, які навчаються у закладі вищої освіти, у гуртожиток і виселення їх із 
гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти в частині, що 
стосується осіб, які навчаються; 

- діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у 
закладі вищої освіти. 

Студентське самоврядування є сприятливим середовищем для формування та розвитку 
лідерських якостей, в основі яких є здатність повести за собою, брати на себе відповідальність, віра 
у власні сили. Однією із основних проблем, яку має вирішувати студентське самоврядування – є 
подолання пасивності й інертності студентства, адже дуже часто студенти не вірять у себе, у 
можливість щось змінити у закладі вищої освіти.  

Тому і науково-педагогічним працівникам і адміністрації закладів вищої освіти необхідно 
створювати сприятливе середовище як для різностороннього розвитку особистості в період 
навчання так і для формування лідерських якостей майбутніх управлінців. 
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УДК 159.922.6 
Журенко Вероніка 

cтудентка 4 курсу факультету ФСМК  
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 

 
Соціальна відповідальність студента як чинник розвитку його особистості 

 
В умовах сучасного суспільства поряд зі зростанням – значимість соціальної складової, 

велике значення має морально–етичний компонент людської особистості, підвищення ролі 
відповідальності і компетентності в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Соціалізація остаточно 
формується особистістю ще в період навчання, особливо в процесі здобуття вищої освіти. Освітній 
простір вузу є середовищем, яке не просто дає студентам знання але і формує відповідальну та  

соціально – адаптовану особистість
59

. 
Соціальна відповідальність включена у всю сукупність відносин особистості і суспільства, та в 

усі форми суспільної та індивідуальної свідомості. Однак головною цінністю суспільства є людина, а 
найважливішим критерієм якості життя людини в конкретному соціумі виступає міра духовного 
розвитку, яка в свою чергу тісно пов’язана із соціалізацією, що визначає ідеальні і реальні норми 
взаємодії людей. 

Відповідальність можна порівняти з феноменом «цінність», який в свою чергу є одним з 
універсалій, які вказують на людське, соціальне і культурне значення певних явищ навколишнього 
світу. Таке розуміння цінності пов’язує її з педагогічним контекстом і залученням студентів до 

цінностей соціальної відповідальності60. 
Взаємовідносини ціннісних орієнтацій особистості і соціальної відповідальності в сучасному 

світі, є актуальним питанням. Тому що саме правильний вибір ціннісних орієнтацій сприяє 
перетворенню людини з «підданих влади» у свідомого, вільного і відповідального громадян своєї 
держави, що вносить вклад в його розвиток. Соціальна відповідальність особистості невіддільна від 
її ціннісних орієнтацій, які дозволяють їй використовувати і розвивати свої духовні резерви, володіти 
почуттями, емоціями, бути принциповою і цілеспрямованої у вирішенні поставлених перед собою 
завдань. 

Структура соціальної відповідальності, є взаємозв’язок декількох компонентів, таких як: 
когнітивного, представляє собою систему засвоєних особистістю знань про найбільш загальні 
норми і правила поведінки людини в соціумі, про способи його регулювання; мотиваційна, 
проявляється в прагненні реалізації відповідальних вчинків; діяльнісного, який передбачає здатність 
і готовність усвідомлювати власні дії та їх результати у відповідності до прийнятих норм; 

особистісного, що спирається на потребу в саморозвитку і самовдосконаленні61. 
Функції соціальної відповідальності, такі: інформативно – пізнавальна, обізнаність, 

наприклад в соціально – економічних процесах, що відбуваються в суспільстві; ціннісно-регулюючу 
– орієнтацію в нормах, цінностях, традиціях суспільства; нормативно-регулюючу – орієнтацію 
соціально відповідальним поведінки відповідно до моральних вимог суспільства; перетворюючу – 
перетворення знань про світ і своє місце в цьому світі в переконаннях. 

Як духовна істота людина за своєю суттю повністю невимовний. Особистість – це 
мікрокосмос, який, подібно до Всесвіту, незміренний і невичерпаний. Людина – це таємниця, 
значимість і глибина якої безпосередньо залежить від рівня його духовного розвитку. Студент як 
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розвиваюча особистість має потребу в особливо продуманій системі педагогічного сприяння, в 

практичну участь викладача в його життєдіяльності з метою допомогти, емоційно підтримати його
62

. 
Таким чином, рушійною силою соціальної відповідальності виступає безпосередньо процес 

в якому людина здійснює осмислений вибір дій, його діяльність і поведінку регулюються 
моральними цінностями, які допомагають йому розрізняти добро і зло, відбувається поступовий 
перехід відповідальності з зовнішнього рівня на внутрішній, і одночасно сама поступово 
трансформується в особистісне якість, сприяючи таким чином духовному розвитку особистості і 

становленню її соціальної відповідальності
63
. Також соціальна відповідальність студента формується 

виходячи з таких компонентів і структур: залучення студентів до системи культурних цінностей, 
формування загальнолюдських норм моралі, загальної культури професійного спілкування, 
розвиток внутрішньої свободи і творчого мислення. 

Розвиток соціально відповідальної особистості – це безперервний процес, що відбувається 
протягом всієї життєдіяльності людини, але що володіє особливою активністю на етапі становлення 
особистості. 
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Аналіз «анамнезу» ситуації 

 
Нове десятиліття розпочалося найбільш неочікуваним й немислимим для фахового 

середовища економістів, соціальних аналітиків, політологів і, тим більше, – педагогів, способом 
(сценарії-передбачення існували лише за виключенням окремих письменників-фантастів-
антиутопістів та деяких футурологів). 

На глобальному рівні це стало відомо коли Китайський Офіс ВООЗ проінформував про 
випадки «пневмонії нез’ясованої етіології».  

Через сто днів пандемія COVID-19, викликана коронавірусом SARS-CoV-2 зруйнувала 
суспільне життя, як це ми зазвичай знаємо, і забрала десятки тисяч життів, обмежуючи урядовим 
«локдауном» мільярди людей та ізолюючи їх «замиканнями» в своїх господах та будинках у всьому 
світі, панічно й хаотично намагаючись пом’якшити поширення летальних випадків захворювання.  

За лічені дні глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я також призвела і до 
кризи в освіті. 

Оскільки влада країна за країною наказувала закривати навчальні заклади різного рівня, 
освіта несподівано зіткнулася з  «новою надзвичайною реальністю»: мільярди дітей, молодих 
людей (учнів, студентів, аспірантів) у всьому світі неочікувано на соціальному рівні – знову стали 
«домашніми» повернувшись із середовища автономного суспільного та освітнього буття до 
повсякденного функціонування (не опише на побутовому, але – й на професійному, навчальному 
рівнях) разом із родичами/батьками, сім’ями (досить часто чисельними) у сфері «дисфункціонально 
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близького соціально-психологічного контакту», котрий провокує – за умов постійної взаємодії – 
різноманітні конфлікти. 

І все ж функціонування системи та інститутів освіти не припинялося.  
Від ясел, дитсадків і шкіл до закладів вищої освіти – ми спостерігали у розвинених та якісних 

транзитивних країнах узгоджені та швидкі заходи з адаптації для створення домашнього освітнього 
та навчального й інтернет-Education середовища, де студенти та викладачі можуть взаємодіяти: 

• Ступінь ефективності цих рішень або навіть доступність для всіх учнів/студентів буде 
глибоко вивчена лише через місяці та роки.  

• Безперечно, що, як і у всіх інших сферах соціальної політики, наслідки пандемії в освіті 
непропорційно гірші для тих, хто має більш нестабільну та слабку економічну та соціальну сферу.  

 
Освіта в усьому світі вже стикалася на глобальному рівні з численними кризами:  
• глибока і десятиліттями закріплена класова і гендерна нерівність на «глобальній Півночі»;  
• відсутність забезпечення базового навчання та викладання на «глобальному Півдні»;  
• здатності адаптувати освіту до «економічного» світу, а також давнє переконання, що освіта 

може і повинна забезпечити вирішення усіх соціальних проблем – від сплеску націоналізму та 
екстремізму, до зміни клімату та фальшивих новин.  

 
Середньо- та довгострокові наслідки цієї раптової кризи в освіті, яка відбувається поряд із 

значно ширшою та нерозбірливою/хаотичною/малопрогнозованою соціальною, економічною та 
політичною кризою, – є невідомими та залишатимуться такими, доки пандемія не закінчиться. 

Як показує досвід попередніх пандемій та епідемій вірусно-/коронавірусного типу XXI ст. 
(SARS, MERS тощо) – заслуг винайдення вакцини та антивірусних розробок у цьому немає: на 
момент їхньої появи (як правило – 1/1,5/2 роки від початку досліджень). 

На цей момент поширення та захворюваність припинялися внаслідок масового інфікування 
населення, адаптації до нового вірусного штаму й конвергенція між ним та організмом (імунно-
фізіологогічний феномен індивідуального та т.зв. «колективного імунітету»). 

 
Світоглядні концепції та соціальна динаміка в кризових умовах глобалізаційних 

трансформацій соціальних інститутів 
 
Підходи та моделі до організації та менеджменту вищої освіти і навчання в цілому – як 

завжди в історії педагогіки та філософії освіти було, є і буде відображенням-проекцією панівних і 
домінантних типів ідеологем, етики, соціальної нормативістики й політичних принципів. 

Оскільки соціально-політичні та соціально-економічні системи (як і існуючі в них типи 
соціальної етики) чітко диференціюються за своїми цілями і формами функціонування (незважаючи 
на глобалізацію) – відповідним чином є ранжованими і нині існуючі освітні, навчальні, педагогічні та 
філософсько-світоглядні підсистеми, реалізовані в інституціях освіти в цілому, і вищої освіти зокрема 
(як їхньої складової). 

Виходячи з цього – є можливим й спрогнозувати вірогіднісні моделі майбутнього у цій сфері, 
засновуючись на типології державної соціально-етичної й управлінської реакції у ситуації вірусу 
SARS-CoV-2 й викликаного ним захворювання COVID-19. 

 
Різні світоглядні концепції та суспільнокерівні філософії виробляють дуже різні способи 

боротьби з епідемією. 
 
1. У континентальній Європі спостерігаємо й прогнозуємо подальший поглиблений розвиток 

підходу, котрий базується на уявленні, що кожен отримує свою ідентифікацію і права від більш 
широкої спільноти. 

Індивідуальні права рахуються, але не більше й не вище норм громади.  
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Ці поняття відносяться до цінностей античної демократії та соціальної етики і права давніх 
греків, котрі стали основою європейських права, етики, політики та соціуму («ізегорія-ізотимія-
ізономія») 

А в сучасний час це пов’язано філософією та політологією комунітаризму64. 
Вони розглядаються як основи суспільства. Для багатьох країн, які мають сучасну соціальну 

державу, святкування та підтримка працівників суспільновагомих сфер (як нині – служби охорони 
здоров’я) сприймається як обов’язок комунітарія. 

1.1. Комунітарний та комунітарно-соціалістичний підхід згідно суспільної філософії 
етатизму та егалітаризму в найбільшій мірі у вищій освіті, охороні здоров’я, медицині, трудових 
відносинах та інш. (у відношенні до них як до некомерціалізованих форм рівнодоступного 
суспільного блага) – традиційно нині демонструють (і продовжують реалізовувати надалі) Франція 
(«франконська» модель вищої освіти), перш за все – ФРН, Чехія, Австрія тощо 
(«німецькоцентрована освітня модель»). 

А також, найбільш активно – на суспільно-державному рівні – Швеція (чия освітня система, 
сформувавшись та ґрунтуючись на «германізмі», тим не менше, дуже активно запозичує деякі 
управлінсько-навчальні підходи ВБ та США). 

1.2. Для  успішної системи та інститутів освіти (і вищої освіти) є дуже вагомим стан охорони і 
профілактики здоров’я, медицини. 

Найбільші успіхи у цій сфері продемонстрували моделі охорони здоров’я Німеччини та 
скандинавських країн, для яких дуже вагомою основою стали інтеграція в них багатьох аспектів 
профілактичних і противоепідемічних заходів «Системи Семашко» і загальної страхової медицини 
«Системи Бісмарка». 

Головним чином, у Швеції, цей підхід до охорони здоров’я став важливою складовою 
комплексної стратегії розвитку, запропонованої шведськими соціал-демократами в 1920-х роках 
ідеології Folkhemmet – «Дім для народу»65. Її творець Пер Альбін Ханссон запропонував ставитися 
до держави як до народного дому, і в даному випадку це не було (і не стало !) порожньою 
демагогією. 

Концепція передбачала й передбачає доступні, а в подальшому (нині й надалі)  повністю 
безкоштовні: освіту і медицину, допомогу людям похилого віку і знедоленим, широкі права 
працівникам і жінкам, вирівнювання класових відмінностей між різними верствами населення та 
між жителями великих міст і сіл. 

Малося на увазі (і фактично здійснилося) забезпечення усього населення сучасним житлом, 
закріплення статусу надр і лісів як загального надбання. Наприклад, хоча у шведських лісах завжди є 
власники (держава, приватні особи чи комуни/муніципалітети), проте законодавчо заборонено 
обмежувати доступ на лісові ділянки всім, хто хоче збирати ягоди і гриби. У Швеції заборонено 
перегороджувати доступ до води тощо. 

Іншими словами, це був (і є багатодесятилітній) реальний план з побудови держави 
загального добробуту. І він багато в чому і був реалізований ще до 1960-х років і планомірно 
продовжує здійснюватися, незалежно від партійних коаліцій і типів деяких варіацій політичних 
ідеологій урядів. 

Ідеологія Folkhemmet важлива і зараз, оскільки влада в Швеції протягом десятиліть з 
невеликими перервами знаходиться у соціально зорієнтованої,  розсудливої і суспільно-корисної 
коаліції ще з 1920-х (соціал-демократи та їхні союзники). 
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І комунітарні ідеї виявили себе – по всій Західній Європі люди, які перебували у закритому 
режимі, колективно морально підтримували лікарів, облаштували свої вікна та балкони, – з тим, 
щоб аплодувати їхнім національним службам охорони здоров’я. Аналогічний підхід там завжди 
застосовувався й ще у більшій мірі буде застосовуватися  й до освіти – не як до послуги (котра 
передбачає, перш за все, комерційну вигоду й прибуток), а як – до суспільного блага. 

У питаннях власності комунітаристи і комунітарні соціалісти  також чітко відрізняються від 
лібертаріанців, які обстоюють нерівність у володінні суспільними, природними та сировинними 
ресурсами.  

На противагу цьому, комунітаристи стверджують, що природні ресурси та суспільні блага 
мають належали у рівній мірі всім (тобто використовуватися для спільного суспільного добробуту).  

У цьому напрямку досліджується і розробляється специфіка стратегій суспільного розвитку і 
взаємодії самоорганізаційних, субсидіарних, самоуправлінських (лібертарних) структур та інститутів 
влади в умовах глобалізації в сучасних розвинених індустріальних системах. Формуються 
світоглядні, економічні, політичні тенденції, перспективи і форми їх подальшого розвитку. 

Це є критичним моментом різниці зі США, де розширення суспільних благ (як нині медичної 
допомоги та вищої освіти) є надзвичайно спірним питанням. 

 
2. У США та країн, котрі належить до подібної соціальної (і, відповідно, – освітньої) системи – 

домінуючим є панування в етиці, ідеології  (і, похідних від них – освіти, медицині тощо) є 
лібертаризм у формі лібертаріанства66 (від англ. libertarianism; лат. libertas – «свобода»). 

Його походження походить, зокрема, ще філософа часів Просвітництва Джона Локка та 
«батьків-засновників» США (Б.Франклін, Т.Джефферсон, Д.Адамс, О.Гамільтон, Д.Джей, Д.Медисон 
та інш.). 

Правоконсервативні лібертаріанці, які домінують у США, гіперболізують природні права і 
необмежений суверенітет особистості, вільний ринок і необмежену конкуренцію, невтручання 
(навіть заради суспільного блага) у ці процеси (laissez-faire – англ.), вважають несправедливими 
будь-які обмеження на  власність, володіння, використання та присвоєння, забезпечують 
соціальний перерозподіл і підтримують соціальну нерівність за рахунок обмеження інституцій та 
інструментів  егалітаризму67. 

І в його сучасному поп-втіленні – здобув ідейне обґрунтування та популяризацію завдяки 
письменниці та мислителя Айн Ренд (найпопулярнішим бестселером й донині залишається її  
«Атлант розправив плечі»). Для неї людина мала визначальне право «жити для себе», а щастя 
людини – «не може бути визначене іншою людиною або будь-якою кількістю інших людей й 
призначеним для них». 

Найвідомішу модель, на якій ґрунтуються у США & К°, у лібертаріанській концепції 
сформував філософ з Гарварда Роберт Нозік. Він вказує, що ефективна політична система і держава 
буде побудована, ґрунтуючись лише на тому – скільки особистої свободи громадяни добровільно 
готові віддати, якщо всім надати «ландшафт», де індивідуум первинніший від соціальних структур. 

Лібертарні ліві, навпаки, акцентують увагу на рівнозначної цінності суверенітету особистості 
і рівності. Лібертарний комунітаризм(Лібертарний комунізм, Лібертарний соціалізм), на відміну від 
лібертаріанців, це – політична, економічна, педагогічна і соціально-філософська концепція в 
сучасному неомарксизмі і постмарксизмі, присвячена опору авторитарному примусу і соціальній 
ієрархії, зокрема, інститутам капіталізму і держави, виступаючи за скасування приватної власності на 
засоби виробництва і скасування держави як непотрібного і шкідливого інституту68. 

Метою лібертарно-комунітарних ідей і суспільної діяльності є поєднання управління і 
самоуправління, відповідальності і співвідповідальності, праці і засобів виробництва, подолання 
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відносин панування і підкорення, відносин експлуатації та відчуження людини на максимально 
широких рівнях суспільного життя 69. У публічних просторах по всьому світу –  лібертаріанці та 
лібертарії конфліктують з державою70.  

Наприклад, перед коронавірусом США перенесли епідемію кору внаслідок 
антивакцинальної активності – лібертаріанських причин, які ставили право батьків не робити 
щеплення своїх дітей вище спроби держави захищати право інших батьків розраховувати на те, що 
їх власним дітям не доведеться взаємодіяти з невакцинованими однолітками.  

 
3. Утилітарна етико-філософська та ідеологічна модель щодо медицини, освіти та інших 

суспільних благ – спостерігається нині в «англо-саксонській» системі соціуму (давно існує і 
відповідна модель вищої освіти), перш за все, у Великій Британії. 

Тимчасово, на період епідемії, деякі її елементи були тимчасово застосовані у країнах 
Скандинавії (перш за все – у Швеції), хоча ця утилітарна ідеологія є цілком протилежною 
соціалістичній моделі, втілюваній там в усіх суспільних сферах ще з 1920-х рр. 

Філософія та соціальна етика утилітаризму найбільш пов’язана з мислителем Иєремією 
Бентамом та, особливо – з британським філософом XIX століття Джоном Стюартом Міллем. В 
економічному підході – з ідеями економіста Адама Сміта71.  

Згідно утилітаризму – влада, держава та правителі повинні орієнтуватися на загальне щастя 
або «корисність» всіх людей і повинні прагнути забезпечити «найбільше благо для найбільшої 
кількості». 

Утилітарний підхід своєрідно відкриває нову можливість – у таких ситуаціях, як пандемія: 
тобто деякі люди можуть бути справедливо принесені в жертву задля більшого блага й блага 
більшості. Суспільству буде корисно приймати жертви деяких категорій населення – для мінімізації 
зривів, стагнацій, криз і краху системи в цілому. 

Як заявив заокеанський «гібрид» утилітариста (на державному рівні) та лібертарія (на 
індивідуальному) – президент США Д.Трамп: «Ми не можемо, щоб ліки були гіршими, ніж 
проблема»72. 

 
4. Китай практикує інший вид комунітаризму у симбіозі з елементами тоталітаризму – 

«надетатизм»73, заснований на етиці і соціальній філософії інтегрованих між собою конфуціантства 
і «легізму»: у суспільно-державному менеджменті, освіті та медицині. 

  Нині, після того, як коронавірус вперше з’явився в Ухані у січні 2020 р., людям цього міста 
наказали, що вони повинні зафіксувати себе і часто насильно перебувати під карантином на благо 
громади та держави, котрі цілком багато в чому ототожнюються ідеологією та системою освіти  з 
Комуністичною партією КНР.  

За керівництва Си Цзіньпіна партія реабілітувала конфуціанську ідеологію й етику,  котрі 
здавна виправдовують послух ієрархічній та авторитарній, але доброзичливій державі.  

Те, що поняття соціальної солідарності залишається сильним, показало вражаючу 
дисципліну, з якою Китай та інші азійські («етико-філософські конфуціанські») країни 
вирішували/вирішують цю проблему. 
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5. Лібертарний комунітаризм поєднує як ідеї економічної і політичної свободи, а також 

контролю за виробництвом самими трудівниками, – а не власниками і керівниками, які стоять над 
ними і контролюють усі рішення, заперечуючи системи, які  базуються на різних типах і рівнях 
контролю, а не на (само-)організації і ефективності.  

Замість ліберально/неоліберальної капіталістичної системи, в якій люди – «раби зарплати», і 
замість авторитарної управлінської системи, в якій рішення ухвалюються централізовано, 
суспільство може функціонувати альтернативно нині домінуючій глобальній парадигмі – тобто 
самоорганізаційно. Люди повинні бути вільні свідомо (а не з примусу) виконувати ту працю/роботу, 
яку самі обрали. Тоді вони зможуть діяти відповідно як до своїх бажань, так і для спільного блага, а 
вільно обрана праця і робота будуть й «нагородою самою по собі» і «соціально корисним» 
фактором74. Суспільство за такої моделі існувало б у стані мирної й ефективної самоврядності, 
самоорганізації, без держави або інших управлінських інститутів. 

Лібертарна модель ґрунтується на відносинах суспільного самоуправління як заперечення 
всіх форм ієрархії, підтримує різні форми низової самоорганізації, включаючи ради різного типу і 
форм, незалежні профспілки і синдикати, добровільні асоціації, комуни, кооперативи, розробляючи 
і впроваджуючи механізми прямої демократії та демократії участі75. 

Сучасні розробники та дослідники самоуправлінського суспільства, зокрема, лібертарного 
неомарксизму – в соціальному аналізі соціуму і державної влади – майже ніколи не користуються 
самим терміном «громадянське суспільство» як таким. Проте, лібертарні самоврядні, 
самоорганізаційні, субсидіарні моделі не тільки позитивно відносяться як до самого принципу участі 
людей в ухваленні суспільних рішень (як це було з громадянами грецьких полісів або 
середньовічних міст-комун), але і вважають таке становище справ своїм ідеалом (система 
загального самоврядування).  

 
Контекст перспективних та актуальних досліджень 

 
У контексті багаторівневих глобальних, континентальних, регіональних, національних 

трансформаційних та інституційних змін внаслідок «Kризи COVID-19», вважаємо перспективними 
розробки та дослідження з особливим акцентом на наступні теми: 

– «Політика, економіка, урядовий менеджмент та політика освіти в Європі під час і після 
пандемії»: 

• Європейська, глобальна та національна політика закриття освітніх закладів та класичних 
університетів. 

• Роль міжнародних організацій, мереж освітніх технологічних компаній та державно-
приватних партнерств.  

• Нова політика освіти.  
• Соціальна турбота та підвищення рівня охорони здоров’я: завдання системи та інституцій 

освіти. 
• Поглиблення нерівності в освіті у світі та Європі як наслідок пандемії. 
– «Практика освіти у Європі»: 
• Інтернет-освіта: платформи, програмне забезпечення, програми та переробка навчального 

досвіду.  
• Домашня «школа», навчання та освіта: виклики та напруга між сім’єю, «школою» (як 

узагальнених різновидів закладів освіти) та роботою.  
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• Професія педагога та викладача: викладання, керівництво, навчання та відповідальність у 
«знелюднених «школах» без управлінських органів»: деліберативність, децентралізація, 
дезинтеграція, субсидіарність. 

– «Дослідження освіти під час пандемії»: 
• Відсутні об’єкти: проведення навчальних досліджень під час «соціального ув’язнення». 
• Дані про освіту під час пандемії: які знання, для чого і для кого. 
 

Екстраполяційне прогнозування комплексних наслідків для світу, ЄС та України 
 
Для України поточна криза в галузі освіти є вагомою, зокрема – з особливим акцентом на її 

європейські та глобальні наслідки. 
По-перше, нинішня криза в освіті посилить рівень нерівності в освіті по всьому світу.  
• Нерівність є першорядним питанням для всіх керівників та фахівців освітньої політики;  
• Очікуємо, що закриття освітніх закладів непропорційно зашкодить незахищеним та 

соціально неблагополучним учням/студентам/аспірантам, які покладаються на ці заклади й для 
цілого ряду соціальних послуг, включаючи отримання освіти, доступу до науки, охорону здоров’я та 
харчування.  

Незважаючи на те, що ситуація на півдні Глобального регіону набагато критичніша, є багато 
країн на Глобальній Півночі, включаючи країни Європи, які також зіткнуться з цими кризовими 
негативними поглибленнями. 

По-друге, в європейському контексті, наслідки пандемії на освіту мультиплюральні, 
багаторазові й багатоманітні.  

Європейський соціальний та економіко-політичний проект, побудований на солідарності 
між європейськими націями та спільному почутті історії та культури, знову опиняється під загрозою.  

Побудований на мобільності людей та ідей, спираючись на ідеї безмежності та єдності, досі 
ЄС не дав узгодженої відповіді на «Kризу COVID-19»:  

• була відсутня цілісна та міждержавна політика в сфері охорони здоров’я і медицини; 
• не було спільної фінансово-економічної реакції та домовленості щодо випуску 

єврооблігацій; 
• поки що, принаймні, боротьба з найважчою кризою охорони здоров’я в Європі – нині, як і 

протягом десятиліть була насамперед національною проблемою.  
• незважаючи на те, що закриття освітніх закладів є реальністю у більшості європейських 

країн, відповідь інституцій та структур ЄС та ЄК  поки що обмежується наданням онлайн-матеріалів 
для навчання. 

 
Криза є набагато більшою, ніж просто можливість швидкого переходу від фізичного до 

навчально-освітнього середовища в Інтернеті:  
• наприклад, проблеми домашнього навчання для викладачів, вчителів, керівників закладів, 

батьків та учнів/студентів;  
• роль, інтереси та учасники цифрової платформи освіти;  
• виклики громадянським свободам, які принесли карантин та різноманітне соціальне й 

комунікаційне блокування;  
• загрози академічній мобільності та дослідженням;  
• психічне здоров’я дітей, підлітків,  батьків та викладачів, вчителів;  
• змінені умови соціального розвитку дітей і молодих людей (з огляду на вимогу тривалої 

фізичної дистанції);  
• реальні загрози голоду та домашнього насильства, з якими стикаються багато дітей і 

молодих людей;  
• особливі виклики молодим людям і дітям-переселенцям у Європі, котрі потребують 

ізоляційного утримання (в будинках та іншому житлі, яких вони можуть навіть не мати); а також 
виклики перед викладачами, вчителями, які адаптуються до онлайн-викладання. 
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 «Криза COVID-19» порушує важливі питання навколо ґрунтовних принципів «меж та 
безмежжя» в Європі й ЄС: 

• Це питання, які стосуються єдності та фрагментації, взаємозв’язку між місцевими, 
культурними, історичними, науковими та політичними інституціями та спільнотами в умовах 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям, його охороною у контекстах соціальної політики та 
освітньої діяльності. 

• І, нарешті, не менш важливим чином, постійно діючого вивчення цієї політики (у тому 
числі, освітньої політики) шляхом побудови моніторингу та кореляційних порівнянь країн та 
«референтних спільнот».  

 
Ці виникаючі питання можуть бути експериментальним чином зрозуміти, чи матиме 

європейський політичний, економічний, освітній проект майбутнє як складний функціонал-суміш 
відмінностей та як незавершена архітектура єдності і різноманітності: чи можна його відновити у 
процесі нової або відродженої парадигми (наприклад, нової «Соціальної Європи»), де ідея 
європейського простору освіти відіграє вирішальну роль?  

Або ж – «європейський проект» судилося відкласти до дати, що визначається з 
відродженням та консолідацією національних конфірмацій, та можливим сценарієм фрагментації та 
зміцнення місцевих та регіональних кордонів?  

Звичайно, пандемія є викликом не лише для європейського соціально-економічного та 
політичного проекту, але й загальної глобалізації освіти.  

Це можна трактувати і як: 
1)припинення, певну стагнацію, зупинку, кризу або  
2)нову, можливо, підсилену, фазу сучасної динаміки глобальної освітньої політики на 

національному та міжнародному рівнях.  
У цьому відношенні потрібні нові дослідження, щоб зрозуміти, чи продовжуватиметься 

глобалізація та європеїзація освіти, як завжди, «турбо-зарядженими» методами та інструментарієм 
й за допомогою цифрових засобів або – його взагалі потрібно переосмислити. 

Сучасне глобальне суспільство поки що ще не має механізмів, за допомогою яких можна 
було б уникнути скочування до конфліктів і тоталітарних режимів після закінчення невідновлюваних 
ресурсів. Виживання глобалізованої цивілізації видається настільки складним, що досягнення 
економічної і соціальної стабільності, яка б супроводжувалася повагою до людини, її прав та свобод, 
можливе зараз, на жаль, лише в небагатьох соціумах і в історично дуже короткі періоди.  

Світ в цілому, як і передбачалося у наших дослідженнях, швидше рухається до свого роду 
«нового регіоналізму», просто один з «нових регіонів» поки що носить транснаціональний характер 
і розповсюдив свій вплив на всю планету76.  

Процеси деглобалізації та регіоналізації, на наш погляд, дещо уповільнює процес 
широкомасштабної глобалізації, але, незважаючи ні на що, це є невід’ємна і логічна фаза 
глобальності саме на цьому витку розвитку, а наступним вже буде об’єднання між 
міжрегіональними глобальними угрупуваннями. Регіон є меншою моделлю світу і саме тут можна 
швидше досягнути інтернаціоналізації, інтеграції, лібералізації, уніфікації, не зазіхаючи на 
національну самобутність, виявити труднощі, протиріччя, суперечки, неприйнятні кроки і аж тоді 
переходити до вищого щабля у глобальному світі, уже співпрацюючи із укрупненими світовими 
регіонами-полісами.  

Мова йде звісно про комунітарні механізми та принципи в інституційних системах 
регіональних угрупувань. Такий факт вкотре доводить, що процес глобалізації не є щось 
авторитарне, а історичний щабель розвитку цивілізації, суспільства – його об’єктивна реальність77. 
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Життєві цінності, стратегії, орієнтації сучасного соціуму студентів 

 
Кожна людина  у суспільстві належить до певної соціальної групи. Вона є  носієм її цінностей 

і норм. Але в ході життєдіяльності люди пересуваються у соціальній структурі суспільства по 
горизонталі і вертикалі. Соціальна мобільність потребує зміни старого образу життя, цінностей, 
норм, стилю поведінки  на прийняті у новій соціальній групі. Ця тема досить складна. Вона включає 
цілу низку досліджень, а саме: вікові психологічні особливості молоді, їх вплив у колективі, і сім’ї78 . 
Отже, зміна положення особистості у системі соціальних координат робить його новою людиною79. 

Такі орієнтації стратегії  людини формуються під впливом нашої системи цінностей, яка живе 
з нами та протязі тривалої історії. 

Та щоб розглянути стратегії та цінності нашого буття українського студентства, треба 
зрозуміти, що таке «молодий студент» та чим саме він або вона «дихає». Цікаве визначення молоді 
давав І.Кон. Він наголошував, що молода людина відноситься до соціально-демографічної групи, 
яка вирізняється з урахуванням вікових показників та соціального положення. Також він говорив, що 
кожна молода особистість універсальна, але її конкретні вікові особливості, пов’язані з нею 
соціальні та психологічні особливості мають історичну природу та багато залежать від суспільства, 
культури і законів соціалізації. Сам процес соціальної зрілості особистості, вибір нею особистого 
шляху буває у всіх основних сферах життя людини, реалізовуючись за допомогою освіти, засвоєння і 
перетворення досвіду дорослих. Тому велику роль у формуванні цінностей та життєвих стратегій у 
молоді відіграють дорослі. Саме вони надають підтримку для вдосконалення власної системи 
саморегуляції, розвитку цілеспрямованості і самостійності молодого покоління. 

Отже, основними показниками положення молоді в суспільстві виступають ціннісні 
орієнтації, життєві стратегії, соціальні норми і установки. Аналізуючи соціальні дослідження багатьох 
психологів, можна зробити висновки, що ціннісні орієнтації та життєві стратегії змінилися.    
Наприклад, якщо у 80-і роки  однією з головних життєвих цінностей студентів було отримання вищої 
освіти, то зараз одним із пріоритетних мотивів є досягнення успіху у житті. У студентської молоді 
формується споживацька психологія, де дуже добре починає проявлятися корисливість, заздрість, 
егоїстичність. Наукова діяльність серед студентів втрачає престиж. Майже половина студентів 
вважають, що найбільш цінним є життя поза роботою. Що робота – то є вимушена необхідність і за 
неї в Україні платять занадто мало. Тому більшість студентів прагнуть покинути свою Батьківщину у 
пошуках кращих заробітків, щоб досягти успіху в житті. І яке ж майбутнє чекає на Україну, коли 
краща студентська молодь почне масово залишати свою країну?80 
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Студентська молодь вважає, що впевненість у собі та своїх силах на сьогоднішній день  дає 
матеріальне забезпечення. І я, як студентка, з цим погоджуюсь. Якщо раніше у своєму виборі 
молодь спиралася на досвід попередніх поколінь, то зараз у суспільстві, заснованому на ринкових 
відносинах, вона позбавлена цих природних орієнтирів і змушена купувати новий соціальний досвід  
Сьогодні слід розраховувати лише на свої сили, можливості та здібності. Кожна молода людина  від 
своїх пращурів успадковує їхні традиції, звичаї,  вірування, любов до рідної мови, культуру81. А з 
іншого боку відбувається процес усвідомлення володіння цими духовними цінностями. А що взагалі 
таке «цінність», «орієнтація», «ціннісні орієнтації»? Цінності – це продукти і об’єкти, явища 
матеріального й духовного плану, що мають велику значущість, тобто здатні задовольняти певні 
потреби суспільства чи окремої людини. Орієнтації – це спрямованість психіки на певні предмети і 
об’єкти, а ціннісні орієнтації – це певні переконання, що саме ці предмети і об’єкти, явища є 
важливими чи правильними для задоволення тих чи інших індивідуальних та групових потреб, 
інтересів, до яких потрібно прагнути82. 

Цінності, прийняті у тій чи іншій соціальній групі, визначають норми поведінки цієї групи, а 
порушення їх – карається. Формування  саме в студентському віці позитивних ціннісних орієнтацій 
та життєвих стратегій є важливою запорукою розвитку гармонійної особистості молодої людини. 

Також дуже активно впливають на формування світогляду студентства різні молодіжні 
організації, а саме: «Пласт», Спілка Української молоді, Спілка молодіжних організацій України та 
інші. Та на превеликий жаль дуже мала кількість студентів цікавляться їх діяльністю. Можливо це 
через непроінформованість щодо діяльності та й взагалі існування подібних угрупувань4 . Сьогодні 
студентство набуває характеристик соціальної суб’єктності, визначаючи не просто сам процес 
переходу до іншого суспільства, але і його спрямованість. Це виявляється в процесах модернізації та 
пост модернізації цінностей студентської молоді, які відбуваються досить активно. Ціннісна 
свідомість сучасного студентства формується в умовах, коли в суспільстві відбуваються революційні 
зміни, коли воно стоїть перед альтернативою вибору подальшого шляху розвитку. 

Сучасні студенти сприймають  освіту як інструментальну цінність.  Цю молодь  вважають 
адаптованою до мобільності, а її реіндентифікацію вважають самоконтрольованою і ніяк не 
вимушеною в порівнянні з попереднім поколінням. Студентська молодь більш розкута та 
самостійна, непогано орієнтується в сучасному суспільстві. Але самостійність не завжди є 
позитивним явищем. Саме на цьому віковому етапі формуються ціннісні орієнтації та життєві 
стратегії студентської молоді, бо саме тоді здобувається перший досвід самовираження, 
саморозкриття, самоствердження. Відбувається становлення майбутньої української нації83. 

Гаслом нашого сьогодення є «увага до матеріальної сторони нашого буття», «орієнтир на 
успішність протягом життя стає першим з головних стратегій студентської молоді в сучасних 
ринкових умовах»     так аналізують  сучасні українські та російські соціологи, які займаються даної 
тематикою3 . 

Зміни цінностей, орієнтацій, стратегій молодих людей вимагають перегляду всієї освітньої 
системи у закладах освіти, пошук новітніх форм і методів роботи із студентською молоддю з метою 
підготовки і виховання особистостей не лише високими професіоналами своєї справи, а справжніми 
гуманістами, Людьми з великої літери. 
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Формування особливостей співпраці представників бізнесу та закладів вищої освіти:  

проблеми та шляхи вдосконалення 
 
Ділове середовище швидко змінилося за останні десять років. В результаті вимоги до 

навичок, підготовки та досвіду роботи змінилися. Зовсім невідомі професії з’явилися десять років 
тому – менеджер соціальних медіа, розробник мобільних ігор та додатків, аналітик даних – і через 
кілька років ринок праці знову продиктує свої вимоги, створить нові ролі та шукатиме досвідчених 
фахівців. Економічний сектор процвітає, але українська вища освіта відстає і все ще не може 
виконати свою основну відповідальність – задоволення нагальних потреб висококваліфікованого 
ринку праці. 

Беручи до уваги проблеми закладів вищої освіти України та існування великої кількості 
критиків щодо навчальних програм, ЗВО не може ігноруватися науковцями на всіх рівнях 
акредитованих навчальних закладів та всього суспільства. З гострих дискусій вчителів, абітурієнтів та 
представників бізнесу можна зробити висновок, що, оскільки професійно підготовлені працівники 
не можуть задовольнити потреби внутрішнього ринку праці, вони можуть виконувати свої обов’язки 
на різних підприємствах без додаткової підготовки, тому конкурентоспроможність української 
освіти в європейському просторі дуже низька. Відсутність сучасних освітніх програм у деяких галузях 
знань в Україні та виїзд студентів до інших країн ЗВО в Європі лише посилить проблему пошуку 
професіоналів для роботодавців. Найбільше торкаються цього питання представники малих та 
середніх підприємств, які не мають змоги самостійно навчати експертів через брак часу та грошей. 

Слід зазначити, що питання щодо актуальності освітньої програми та оволодіння 
практичними знаннями має істотний розрив між тим, що представники бізнесу вимагають від 
спеціаліста, та тим, що і в якій формі викладається у закладі вищої освіти. Все це є причинами 
низького рівня працевлаштування за спеціальністю: за даними Інтернет порталу «Head Hunter» в 
Україні, тільки 44% українців працюють за спеціальністю, що набагато менше, ніж у більшості 
європейських країн84.  

Суттєвою проблемою є те, що керівники закладів вищої освіти дуже часто під інновацією в 
освіті розуміють здебільшого технічну інновацію. Зберігання, поширення та візуалізація інформації 
за допомогою новітніх технологій, використання інформаційно-навчальних систем - усі ці засоби 
дійсно ефективні при викладанні матеріалу, але сам освітній матеріал лише в рідких випадках 
можна назвати орієнтованим на результат, що задовольнить середньостатистичного підприємця, 
тому можемо сказати про кризу «клієнтоорієнтованості» українського ЗВО.  

Під час Національного опитування GfK Ukraine на тему «Україна Z: цінності та орієнтири» 
було встановлено, що переважна більшість (43%) молодих українців вважають, що освіта та 
підготовка України не можуть задовольнити потреби сучасного ринку праці85.  

За даними дослідження Student Employer of the Year, 36% опитаних компаній назвали перше 
інтерв’ю як перешкоду працевлаштуванню. Студенти не знають своїх цілей, для кого вони 
працюватимуть, чи правильно обрали професію86. 

Згідно з дослідженням Світового банку, вплив освіти на вік від 15 до 64 років надзвичайно 
малий (рис. 1). А для молоді та людей середнього віку вплив років навчання на пошук роботи 
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дорівнює нулю. Українські роботодавці втратили довіру до вищої освіти та вважають, що 
правоохоронні органи в Україні не в змозі забезпечити студентів необхідною кваліфікацією. 

 
Рис.1. Навики, що впливають на рівень погодинної зарплати працівників, які працюють 

більше 30 годин на тиждень, % 
Зазвичай деякі компанії намагаються налагодити діалог з університетами та створити канали 

постачання для експертів які необхідні для підприємств. 
Щодо заходів, рівень активності цього єдиного співробітництва є досить низьким, оскільки 

він включає лише 30% від загального потоку студентів провідних університетів. Інші вищі навчальні 
заклади, які ведуть систематичний діалог з компаніями, надалі не надаватимуть нестандартних 
послуг для незапитаних кадрів та надмірного насичення ринку праці. Крім того, практика спільної 
роботи зазвичай обмежується більш відомою концепцією мобільності студентів, тобто надання 
студентам можливостей приймати стажування або короткочасну роботу компанії. До інші програм 
співпраці роботодавців та університетів задоцільно віднести такі, як спільні дослідження, 
комерціалізація, розробка навчальних програм, просування програм підприємництва.  

Дослідження розвитку корпоративної соціальної відповідальності «Погляд на бренд 
роботодавця очима студентів: Як залучити Покоління Z» також показує безумовну залежність 
актуальності роботодавця від прихильності слухачів студентів (див. Рис. 2). 

Питання, що призвели до невдоволення освітою, включають відсутність належної практики 
та освітніх інновацій, крім того надмірну кількість «зайвих» предметів, які не стосуються основних. 
Найчастіше основними перешкодами для набуття студентами практичних навичок є погана якість 
проведення або повна відсутність виробничої практики. Немає сумнівів, що інтеграція цих 
елементів у систему навчання є поступовим рішенням. Однак подібні заходи навчання 
перешкоджають самим компаніям - у більшості випадків вони дуже неохоче приймають студентів і 
не поспішають домовлятися із ЗВО. Співробітники цих компаній не розуміють, що вони отримують, 
коли їм надається можливість робити безкоштовні виробничі практики, хоча роботодавці є 
найбільшими критиками закладів освіти та прихильниками ранньої реформи. Причиною може бути 
недостатній розвиток комунікації ЗВО та підприємств, а також відсутність в обох сторін досвіду 
кооперації при складанні навчальної програми. 

 



Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

 

 

48 

 
Рис.2. Показники активності співпраці компаній з університетами у сфері взаємодії зі 

студентами87. 
 
Краще не наголошувати на залученні ЗВО до корпоративної діяльності, а навпаки - 

підприємствам брати участь у роботі освітнього закладу через навчальний процес. Систематично  
наукові та педагогічні працівники стикаються з ситуацією коли необхідно для наочності або 
функціонування діяльнісного підходу в освіті використовувати ділові методи в освіті, а саме: 
продемонструвати теоретичну основу або знайти приклад для певних навчальних завдань. 
Використання реальних або майже реальних даних у навчальних програмах є більш ефективним, 
ніж збір необхідної інформації.  

Слід зазначити, що головну роль в ефективному проведенні виробничої практики студентів 
відіграє зацікавленість підприємця у стажуванні студентів, спробі інтегрувати їх до своєї 
організаційної структури. Доказами ж корисності таких заходів має бути успішний досвід актуалізації 
навчальної програми та іншої співпраці із ЗВО, а також чітко прописаний договір про організацію 
виробничої практики, укладений строком мінімум на 1 місяць. Враховуючи все вищесказане, 
напрямок роботи ЗВО з провідними фірмами або виробничими організаціями видається 
перспективним та зрозумілим. Звичайно, від конкретного ЗВО та підприємства залежить те, які саме 
правки будуть зроблені в освітній програмі. Такий індивідуальний підхід може здатися дещо 
розрізненим, проте якщо брати підприємства однієї й тієї ж галузі, то пропозиції по дисциплінах 
будуть схожими. Саме це і стало поштовхом для підготовки проєкту нової форми здобуття освіти в 
Україні - концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. 

Дуальна форма здобуття освіти — це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання 
навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, 
в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору про 
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здійснення навчання за дуальною формою здобуття освіти88. Реалізація пілотних проєктів очікується 
в 2020 році, а створення кластерів дуальної освіти на базі конкурентоспроможних закладів освіти та 
заінтересованих роботодавців - у 2020-2023 роках. Рівноправне партнерство між роботодавцями, 
закладами освіти та здобувачами освіти покликане розвивати професійну освіту в Україні, оскільки 
ринок праці незадоволений нинішнім рівнем її якості. Тим не менш, як неодноразово зазначали 
представники української Асоціації представників легкої промисловості «Укрлегкпром», 
підприємства легкої промисловості потребують спеціалістів різного фаху. Це обумовлює 
необхідність участі ЗВО України в процесі дуальної форми здобуття освіти. 

Ефективний навчальний процес неможливо запровадити, якщо студенти не отримають 
досвіду роботи з необхідним прикладним програмним забезпеченням задля вирішення відповідних 
робочих задач; збору й обробки аналітичних даних на підприємстві за допомогою актуального 
інструментарію, роботи з клієнтами та ведення необхідної звітності; зрозуміють шляхи вирішення 
завдань, що пов’язані з електронною комерцією і т.д. — на реальних прикладах, що ґрунтуються на 
алгоритмах виконання відповідних завдань на профільних підприємствах. Для імплементації 
ініціатив, що нададуть такі можливості здобувачам освіти, українським ЗВО потрібно також 
долучитися до майбутніх програм підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. 
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Педагогічний менеджмент: готовність та здатність до інноваційної діяльності 

 
В реаліях сьогодення аби досягти продуктивної праці, педагоги мають вдаватися до нових 

способів управління та викладання, що у свою чергу змушує їх притримуватися ідей та правил 
педагогічного менеджменту. У світлі нових дефініцій педагогічний менеджмент можна тлумачити як 
комплекс принципів, методів, засобів, організаційних форм та технологічних прийомів управління 
освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефективності, тобто на оптимізацію людських, 
матеріальних і фінансових ресурсів для досягнення максимальних результатів стосовно 
запланованої мети. Актуальність роботи пов’язана з тим, що у нас час педагоги вимушені вдаватися 
до нових методів, засобів та форм навчання, тому що старі, вже відомі, не можуть повною мірою 
вдовольнити жагу до навчання прогресуючої молоді. Так само, як змінюється соціум, змінюється й 
освітня культура, що пояснює Дубасенюк О. А. 89.  

Наукова спільнота вважає, що готовність це цілеспрямований результат спеціальної 
професійної підготовки фахівців та налаштованості на працю, уміння виконувати поставлені 
завдання, займатися самоосвітою та самовихованням. Також вказується, що професійна готовність – 
це діяльнісний стан особистості, що забезпечує ефективність роботи. Готовність педагога 
визначається його ставленням до власних знань та бажанням покращити вже існуючі педагогічні та 
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психологічні навички90. А здатність, у свою чергу, – це компетентність людини, сукупність знань і 
вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності. Так само вважає і Маркова А. К. Вона 
зазначає, що компетентність – це здатність і вміння людини виконувати певні трудові функції91. 
Тобто, якщо людина знає, вона готова до виконання професійної діяльності, але це ще не означає, 
що вона здатна до виконання професійної діяльності. Здатна вона буде тоді, коли у неї в наявності 
будуть знання, вміння, навички а також досвід роботи з виконання професійної діяльності, тобто 
людина буде компетентною з певного напряму діяльності. 

Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально–економічні 
перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення педагогів до 
засвоєння та застосування педагогічних новинок, інновацій. Інновація – оновлення й ідея, яка 
застосовується вперше і якісно змінює попередній стан системи чи процесу, куди вона 
впроваджується92. Інновація як процес – це створення нового структурного елемента процесу 
навчання. Інновація як результат – нові педагогічні ідеї, методи, методики і ін. Інноваційна культура 
педагога – інтегральне особистісне новоутворення, яке, виступаючи складовою його інноваційного 
потенціалу, проявляється через спрямованість на інноваційну діяльність, інноваційну 
компетентність та інноваційну активність, які формуються через гармонійне поєднання педагогічної 
та фахової спеціалізацій93. Інноваційні методи навчання – це способи спільної діяльності педагога та 
студентів, які спрямовані на досягнення ними навчальних цілей. Інноваційні технології навчання – 
сукупність науково-обґрунтованих способів організації та здійснення педагогічної діяльності, 
спрямованої на одержання освітнього продукту. Педагогічна інновація – це оновлення процесу 
навчання за рахунок нових: форм навчальної діяльності; методів навчання; технологій навчання94. 
Інноваційна педагогічна діяльність визначається роботою, яка спрямована на динамічні зміни у 
навчанні та освіті, вона ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 
та можливостях особистості адаптуватися у соціумі95. 

Бажання педагога почати інноваційну діяльність може бути викликано різними чинниками. 
Причиною може бути освоєння нових знань, які буде доцільно використовувати у навчанні, 
незадоволеність існуючим порядком викладання та матеріалом, а також банальне натхнення до 
змін. Досягти результативності роботи можна за допомогою чіткого плану та дотримання ідеї, 
здатність до розвитку, самовдосконалення. У дослідженні було порівняно обов’язки та навички, 
якими повинен володіти і педагог і менеджер, та виявлено схожість між властивостями цих 
професій. Менеджмент в педагогіці – це управління (планування, регулювання. контроль), 
керівництво виробництвом, його організація96. Було доведено, що педагог повинен вміти 
розпоряджатися часом, своїми вміннями та ресурсами, щоб досягти продуктивності. Також, 
важливим завданням вчителя є організація життя та діяльності у колективі, слідкування за 
розвитком особистості. Ці завдання можна вирішити, дотримуючись концепції ділового 
менеджменту. У результаті дослідження також було з’ясовано, що під час формування вчителем 
власної iнновaцiйної поведінки важливо взяти до уваги декілька принципів. Перший і 
найголовніший принцип стосується  відношення та роздумів педагога щодо власного пcихолого-
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педaгогiчного досвіду, вже отриманого під час практики. Зрозуміло, що лише досвідчений педагог 
здатний до інноваційної діяльності. Для цього варто заздалегідь розібратися з можливими 
факторами та умовами, які будуть впливати на результат подальшої діяльності. Не буде зайвим 
переглянути вже існуючі інновації та проаналізувати помилки, які вони мають. Другий принцип – 
підхід до власної нової ідеї, яка повинна бути оцінена свіжим, неупередженим поглядом. Доцільним 
буде прислухатися до рекомендацій від колег, можливо, навіть участь у конференціях та створення 
не індивідуального, а групового проекту. Дотримання цих принципів дозволить забезпечити 
продуктивність створення способу отримання не лише нових знань, але й нового ступеню 
профеciйної компетентності педагога, а це – вірний шлях до створення інновації. 
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Комунікативна діяльність ЗВО як чинник формування його іміджу 
 

Розвиток конкурентності між закладами освіти в умовах сучасного інформаційного світу 
вимагає від ЗВО підтримувати позитивний імідж серед інших. Кінцевою метою діяльності є 
залучення різних споживачів та інформаційний вплив. ЗВО проводять заходи щодо кращого 
забезпечення освітнього процесу, збільшенню цінності власних освітніх послуг, з розрахунком на 
залучення різних груп споживачів та підтримки існуючих. Комунікативна діяльність має забезпечити 
формування образу про університет, в рамках та можливостях, визначених закладом. З огляду на 
сьогодення, швидкість змін в суспільстві вимагає зміни комунікаційних моделей та пристосованості 
до нових умов. Питанням комунікативної діяльності ЗВО та формуванню іміджу приділяли увагу такі 
вчені як Д. Мiрошнiченко, А. Зленко, О. Ісайкіна, А. Зигаленко, А. Почтовюк, Т. Попова, А. Єгоршин та 
ін. Науковці звернули увагу на багато аспектів формування іміджу на сучасному освітньому ринку. 

Перед cучаcними ocвiтнiми уcтанoвами пocтає неoбхiднicть фoрмування влаcнoгo iмiджу. Ця 
пoтреба визначаєтьcя кiлькoма чинниками: cкладнoю демoграфiчнoю cитуацiєю; диференцiацiєю та 
варiативнicтю cиcтеми вищoї шкoли; cкладнicтю вибoру напрямiв i перcпектив навчання; пoтребoю 
ocвiтньoї й управлiнcькoї практики у фoрмуваннi уявлень прo навчальний заклад; наявнicтю дocвiду 
рoбoти ocвiтнiх уcтанoв у цiй галузi97. Комунікація, у свою чергу, постає одним з найефективніших 
засобів соціалізації, який сприяє кращому формуванню іміджу у споживачів та виконує низку 
функціональних завдань щодо інформаційного впливу. Формування успішного іміджу і ефективного 
управління ним вирішує низку поставлених перед університетом завдань: по-перше, сприяти 
утворенню відповідних природних бар’єрів для конкурентів; а по-друге, застосувати адекватний 
механізм для освоєння нових сегментів ринку і полегшити виведення на ринок власних освітні 
послуг (інтелектуальних продуктів)98. 

З огляду на це, ми можемо провести паралель, що успішне функціонування ЗВО залежить 
від ступеню його адаптації до ринкових умов. Чим ефективніше  залучить студентів ЗВО до 
комунікативної діяльності щодо артикуляції очікувань і вимог щодо освітніх процесів, тим більше 
якісно формується позитивний імідж закладу. Таким чином, комунікаційна діяльність є одним з 
інструментів функціонування та розвитку ринку освітніх послуг.  

Фoрмування iмiджу – це oднoчаcнo прoцеc i функцiя: мoделювання та конструювання, 
пoбудoва, збереження, мoнiтoринг, захиcт, кoрекцiя, тoбтo управлiння. Це ocoбливий кoмплекc 

                                                           

97
Мiрошнiченко, Д. А., Зленко, А. М., Ісайкіна, О. Д. (2017). Імідж як складова корпоративної культури 

сучасного вищого навчального закладу. Економічний вісник університету. Випуск № 34/1. 7 – 15 
98
Почтовюк, А. Б. Фактор конкурентоспроможності як шлях формування іміджу вищого навчального 

закладу. URL: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479 

http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/47479


Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

 

 

52 

захoдiв, щo cприяє зрocтанню лoяльнocтi з бoку клiєнтiв, залучення нoвих cпoживачiв, пocиленню 
oбразу унiкальнocтi cучаcнoгo унiверcитету99. Комунікативна складова полягає у аналізі та 
формуванню інформаційної кампанії на основі очікувань основних «клієнтів» ЗВО. Зовнішні зв’язки 
за таких умов відіграють соціалізуючи роль. Чим більше контактів зі споживачами, на які є реакція, 
тим більше ЗВО сприймається ними, як «актуальний», який проводить активну соціальну участь в 
освітньо-соціальних процесах. Це створює професійний образ закладу вищої освіти в межах 
інформаційного впливу, який відображає не лише якість пропонованої освіти, але й цілісну 
сукупність його рис і характеристик, які складають ринкову привабливість. Вони можуть відображати 
індивідуально-особистісний вимір (імідж викладачів, психологічний комфорт для учасників 
освітнього процесу, можливості задоволення психологічних потреб), науковий (відповідне кадрове 
забезпечення, наявність потужних наукових шкіл, можливості для випускників здійснювати наукову 
кар’єру), соціально-економічний (ціна на освітні послуги, включеність в громадську діяльність 
держави та місцевої громади), комунікативний (наявність та поширення атрибутики, наявність 
власних медіаресурсів, активна діяльність в комунікативному просторі). Зазначимо, що на 
сучасному етапі реформування системи вищої освіти актуалізуються такі риси іміджу, як зв’язок 
теорії з практикою, студентська мобільність, варіативність навчальних програм. Важливу роль 
відіграє цінова політика. 

Комунікативна діяльність передбачає реалізацію цілеспрямованої програми щодо 
формування громадської думки стосовно відповідних рис іміджу ЗВО, які, на думку його 
менеджерів, дозволить займати власні позиції у сегменті ринку освітніх послуг. У містах, в яких 
функціонує декілька ЗВО, які мають найближчі конкурентні позиції, тенденційним є використання 
маркера «лідер». Відповідно ЗВО з найвищою ціновою політикою – маркера «якісна освіта».  

Задачею комунікативної діяльності є також активізація діяльності і викладачів, і студентів на 
підтримання іміджу. Для цього проводяться заходи внутрішньої дії, регулярно висвітлюються події в 
житті університету, при чому доволі часто інформація, спрямована на внутрішнього користувача, 
розміщується на зовнішніх ресурсах (сайтах ЗВО, відкритих соціальних мережах). З іншого боку, така 
діяльність дозволяє показати внутрішню культуру закладу вищої освіти. 

У сучасних умовах важливим фактором відіграє постійна підтримка прямого і зворотного 
зв’язку зі споживачами освітніх послуг. Присутність ЗВО у соціальних мережах, форумах, 
месенджерах дозволяє зменшити соціальну дистанцію та більш активно вести інформаційний 
вплив. Водночас, відсутність культури ведення такої комунікації, її неконтрольованість та відкритий 
доступ для усіх охочих здатні завдати іміджевих збитків. 

Сучасні клієнти більш інформатизовані та технологічні, що вимагає відповідності переходу 
комунікаційних стратегій на поточний сучасний рівень контакту з абітурієнтами та проведення 
інформаційних кампаній в цій площині. Адже сучасна людина є носієм «емоційного інтелекту». Т. 
Попова та І. Горват-Янушевська, тлумачать «емоційний інтелект» як здатність особистості 
розпізнавати, контролювати, регулювати власні емоції та емоції інших і використовувати ці здатності 
для досягнення життєво важливих цілей100 . Наприклад, абітурієнтам легше сприймати інформацію 
там, де вони отримують емоції: соціальні мережі (Instagram, Facebook, TikTok), відеохостинги 
(наприклад, Youtube). На основі цих платформ ЗВО проводять комунікативні кампанії з освітлення 
роботи закладу, його презентації тощо. Яскравим прикладом даного підходу можна назвати 
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ), який представлений в 5 соц-
мережах, відеохостингах та мессенджерах, і який проводить пропаганду на всіх каналах комунікації. 
Основним месседжем є показ «прогресивності» та «сучасності» даного ЗВО. Як результат, КНУКіМ 
за 2019 рік став першим в списку приватних ВНЗ за кількістю поданих заяв на вступ. 
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Отже, комунікативна діяльність – один з небагатьох важливих факторів, від якого залежить 
імідж ЗВО. Сучасний вітчизняний ЗВО має проводити активну інформативну кампанію з урахуванням 
реалій та можливостей сучасного світу. Спілкування на різних платформах з різними видами 
комунікації, дозволяє зменшувати соціальне дистанціювання між споживачами та закладом, що в 
свою чергу збільшує рівень довіри у споживача. Таким чином, оптимальність комунікацій 
дозволяють донести до споживача інформацію про освітні послуги, що в свою чергу формує образ 
та імідж ЗВО в цілому. 
  
 
УДК 135.9.072.4. 

Ковтун Оксана 
студентка 5 курсу факультету ФРГМ, 

Науковий керівник: 
Єфімов Дмитро 

кандидат педагогічних наук,  
 ст. викладач кафедри педагогіки на методики викладання 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 
 

Навчання і розвиток студентів нового z-покоління 
 
Говорячи про цю тему, варто згадати теорію поколінь, створену в 1991 році американськими 

вченими Нейлом Хоув і Вільямом Штраусом. Саме ця теорія підтвердила те, що світогляд людини і 
його сприйняття навколишнього світу в значній мірі залежить від того, в який час і середовищі він 
народився та жив. Сьогодні різкий контраст між утвореними поколіннями особливо помітний і 
активно досліджується. Теорія виділяє в пострадянському просторі, в основному, три покоління: 
покоління Х (люди, що народилося з 1960 по 1979 роки), покоління Y (народжені після 1980 року) і 
покоління Z (люди, що народилися в кінці 90-х і початку 2000-х ), до якого можна віднести сучасних 
студентів. Покоління Z має свої відмінні риси: діти, народжені в цей період, як правило, краще і 
впевненіше себе почувають у віртуальному світі, так як росли як раз в той час, коли активно 
розвивалися сучасні комп’ютерні технології, і змогли пристосуватися до постійних змін навколо 
них101. Варто відзначити, що вони також вважають за краще онлайн спілкування в Інтернеті, ніж 
спілкуватися в реальному житті. Їм легше ділитися своїми проблемами і переживаннями з 
незнайомцями в мережі, ніж з рідними або друзями в реальному світі, так як у них присутній страх 
нерозуміння оточуючих, вони бояться, що їхні проблеми будуть знецінені. Отже, можна зробити 
висновок, що нинішні студенти більш комфортно почувають себе саме в мережі Інтернет, все 
більше уникаючи реального спілкування і контакту з людьми і однолітками. 

На основі досліджень психологічних особливостей студентів-першокурсників було складено 
портрет сучасного студента з усіма його психологічними особливостями і характерними рисами102: 

• висока особистісна тривожність, вразливість, низька стресостійкість на тлі низької 
ситуативної тривожності. У зв’язку з цим в більшості ситуацій відчуває себе безпорадним, потребує 
керівної і спрямовуючої допомоги дорослого. 

• характеризується високим рівнем прийняття себе «задоволений собою», сформовані 
високі запити при відсутності способів і навичок вирішення проблем. 

• виражена індивідуалістичність, орієнтація на себе; відсутність інтересу до оточуючих; 
ставить свої інтереси вище інтересів інших людей і завжди готовий їх відстоювати, прагне бути 
незалежним і самостійним. 
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• НЕ докладає достатніх зусиль для виконання вимог і прийнятих в суспільстві норм 
поведінки. 

• спостерігається безтурботність, імпульсивність, схильність до необдуманих вчинків, інакше 
кажучи, живе одним днем, не заглядаючи в майбутнє. 

• НЕ вміє і не бажає продумувати послідовність своїх дій, частіше діє імпульсивно, не може 
самостійно сформувати програму поведінки, некритичний до своїх дій. 

• НЕ може організувати свій час, цілі схильні до частої зміни, планування малореалістичне. 
• знижені всі механізми саморегуляції. 
З цього всього можна зробити висновок, що студенти перш за все не готові до навчання у 

закладах вищої освіти, створюють для себе ілюзію ідеального студентського життя, не роблячи 
нічого для хоча б мінімальної її реалізації, тобто студенти не самостійні. Їм завжди легше працювати 
під контролем. Але не можна заперечувати, що студенти також непогано орієнтуються в мережевих 
ресурсах і дуже поінформовані в цьому середовищі, що дозволяє їм швидко знаходити інформацію, 
особливо в Інтернеті103. 

Підводячи підсумок, варто сказати, що викладачам вищої школи варто повністю змінити 
підхід до навчання та піднесенню освітнього матеріалу. На жаль, в наш час методики викладання 
застаріли і не здатні дати той матеріал, який буде корисний студенту і в майбутній професійній 
діяльності. Це означає, що навчальний матеріал варто підносити і пояснювати більш яскраво, чітко і 
компактно, для цього добре підійдуть різного виду презентації. Актуальними стали і різні 
відеоролики для більш полегшеного і наочного сприйняття матеріалу. У студента повинен бути 
структурований графік, в якому повинні відображатися види звітності і терміни здачі цієї звітності. 
Це допоможе їм швидше і краще орієнтуватися в освітньому процесі. Зрештою, викладачам варто 
не тільки змінити підхід, але і ставлення до своїх учнів і викладання в цілому. Особливо зараз, коли 
в світі відбуваються щоденні зміни, також підвищується роль психолого-педагогічного супроводу 
процесу навчання. 

 
 

УДК 316.74.37 
Козуля Віталій 

аспірант Інституту вищої освіти НАПН України 
 

Дефініційний аналіз поняття «інклюзії» 
 

Сучасна освіта є показником інтелектуального, духовного, культурного, а також соціально-
економічного розвитку суспільства. Вітчизняною нормативно-правовою базою формування 
інклюзивного середовища є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про реабілітацію 
інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та ін., що в свою чергу 
демонструють актуальність питання інклюзивної освіти в українському суспільстві. Загострення 
уваги держави до  соціальних проблем, зокрема  інклюзії,  відображає систему нових підходів до 
осіб, які мають особливі освітні потреби. Впровадження інклюзивної освіти в Україні є 
відображенням об’єктивних вимог щодо забезпечення права на якісну освіту  громадянам з 
особливими потребами. Оскільки їхня соціальна ізоляція негативно впливає на усі сфери їхнього 
життя, та є перепоною для реалізації особистих  здібностей та талантів.  

Тому проблема інклюзії  є актуальною,  адже щороку зростає кількість осіб, які потребують 
отримання спеціальної освіти і послуг в умовах інклюзивного середовища. 

Упродовж останнього десятиліття в реаліях української освіти спостерігається тенденція 
щодо розвитку такого освітнього явища, як інклюзія.  
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Нині одним з пріоритетних напрямків у державній  освітній політиці  України є питання 
створення інклюзивного освітнього середовища та широке впровадження та застосування 
інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.  Зокрема,  ст. 3 Законі України «Про освіту» (2017 р.) 
передбачає створенням належних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми 
потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання104. Це 
повинно дати можливість дітям та студентам, в першу чергу з особливими освітніми потребами, 
забезпечити здобуття якісної освіти на кожному з рівні освіти.  

Інклюзивна освіта як сучасна інноваційна освітня технологія насамперед передбачає  пошук 
нових форм, методів, прийомів і засобів  навчання. Інклюзивне навчання спрямоване на допомогу 
та організацію підтримки дітей з особливими освітніми потребами, що дає можливість їм 
повноцінно взаємодіяти з навколишнім середовищем.  

Поняття «інклюзія» як правило використовується в контексті інклюзивного навчання, 
відповідно до ст.1. Закону України «Про освіту» (2017 р.) воно подається як «система освітніх послуг, 
гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності 
людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників»1.  Тоді під 
інклюзією розуміється політика та процес збільшення ступеня участі всіх громадян у всіх галузях 
суспільного життя, за умови врахування його освітніх та інших потреб та індивідуальних 
можливостей кожного з них. 

Інклюзія закріпляє за собою широке за змістом поняття, що характеризує лише певний 
складовий елемент «включення», тобто введення до соціального простору, а також етап розвитку 
системи, пов`язаний із переосмисленням суспільством і державою ставлення до осіб з особливими 
освітніми  потребами, з визнанням їхнього права на одержання рівних з іншими громадянами  
можливостей в різних галузях життя105. 

Саме поняття «інклюзія» в перекладі з англійської inclusion  означає включення. Щодо 
загальноприйнятого визначення, то інклюзія – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян в 
соціумі. І, насамперед, осіб, які  мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Інклюзія в 
широкому соціально-філософському сенсі розуміється як форма буття, спільного життя звичайних 
людей і людей з обмеженими можливостями (інвалідів), за чи проти якої виступає суспільство та 
його підсистеми (у тому числі інститути освіти), і по відношенню до якої і ті, й інші члени суспільства 
мають право вільного вибору106. 

У центрі інклюзивної освітньої парадигми лежить принцип відкритої невизначеної 
особистості, яка сприймає зовнішні умови свого життєустрою не як низку бар’єрів, а як низку 
можливостей. За таких умов людина починає усвідомлювати себе абсолютним суб’єктом свого 
життя, а світ – як відкриту систему, зорієнтовану на її специфічні потреби. Моделлю особистості в 
новій парадигмі інклюзивної освіти має стати інноваційна людина. Вона розглядає навколишній світ 
не як сталу гармонійну структуру, до якої потрібно пристосовуватися, а як сферу пізнавальної та 
практичної невизначеності, яку потрібно редукувати як послідовність різноманітних труднощів, котрі 
необхідно подолати». Цей принцип відповідає синергетичній концепції будь-яких систем, за якої 
«слабкий» елемент підсистеми є атрактором її включення до метасистем, а також зоною 
потенційних змін, які долають дефект і виводять підсистему (людину) на вищий рівень107. 

Відповідно до глосарію з інклюзивної освіти,  інклюзія – це можливість бути включеним у 
життя і брати в ньому безпосередню участь, користуватись власними можливостями в щоденній 
діяльності, будучи членом громади. Інклюзія – це коли людина є частиною того, що й інші, коли її  
приймають і обіймають, як ту, що до них належить. Інклюзія може мати місце будь-де: у школі, 
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церкві, на ігровому майданчику, на роботі й відпочинку108. Отже,  інклюзія є значно ширшим поняття  
у відношенні до  інклюзивного навчання, яке охоплює переважно навчання у закладах освіти. 

Тлумачний словник із соціальної педагогіки, розглядає інклюзію як систему цінностей, в 
основі якої – переконання, що кожен має право на рівний доступ до усіх послуг, зокрема й освітніх. 
Даний термін часто використовується стосовно доступу дітей з обмеженими функціональними 
можливостями до всіх сфер освітнього простору109. 

У термінологічному словнику з корекційної педагогіки зазначено, що інклюзія – це політика 
й процес, який передбачає отримання більших можливостей в навчанні та соціальному житті для 
всіх дітей ( з особливими потребами та  інших дітей)110. 

На думку І. Россихіної, інклюзія є ключовим терміном для нової соціальної й освітньої 
політики, яка передбачає реформування суспільства, де усіляко підтримуватиметься різноманіття 
(фізичне, культурне, расове тощо) учасників соціальних відносин та освітнього процесу111.  

Нині в науковій літературі  існують спроби пояснити явище «інклюзії» через можливість 
отримання освіти для усіх громадян України. За даних умов інклюзія практично зводиться до 
інклюзії освітньої. На думку А. Колупаєвої, «…включення до системи соціальних стосунків та 
взаємодій, перш за все, відбувається в рамках того освітнього середовища, до якого особа чи група 
осіб намагається долучитися»112. 

Н. Клименюк відзначає, що «…на емпіричному рівні доведено, що інклюзія в освіті дає 
можливість усім, хто бажає навчатися, повною мірою брати участь у житті колективу – починаючи 
від дошкільного і завершуючи вищим навчальним закладом; інклюзія містить ресурси, що 
спрямовані на встановлення рівноправ’я в спілкуванні та максимальній соціалізації всіх, хто 
навчається»113. 

На переконання О. Стрельнікової, Н.Єсіної  суспільство визнає, що саме інклюзія є більш 
гуманною та ефективною освітньою системою, яка здатна задовольнити потреби всіх категорій 
дітей, незалежно від рівня психофізичного розвитку, та сприяє створенню інклюзивного суспільства, 
яке б повною мірою сприймало таких учнів, визнавало їхні права на освіту, особистісний розвиток, 
професійну діяльність, участь у суспільному житті114. 

Інклюзію розглядають ширше, ніж просто забезпечення прав людини на освіту. Національна 
асамблея інвалідів України, зазначає, що інклюзія – це політика і процес, які забезпечують повну 
участь усім членам суспільства в усіх сферах життєдіяльності115. 

Здійснений дефінітивний аналіз «інклюзії» свідчить про відсутність спільного погляду щодо 
його сутності та змісту.  Зокрема, вітчизняне освітнє  законодавство розглядає  інклюзію як освітню 
послугу. Одна група  науковців розглядає інклюзію як процес включення людей з особливими 
потребами до системи соціальних стосунків та взаємодій. Інша група  – як соціальну й освітню 
політику, яка передбачає реформування суспільства, де усіляко підтримуватиметься різноманіття 
(фізичне, культурне, расове тощо) учасників соціальних відносин та освітнього процесу. Проте, на 
наше переконання, інклюзія – це політика і процес, які забезпечують повну участь усім членам 
суспільства в усіх сферах життєдіяльності.  
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Отже,інклюзія – це політика і процес, які забезпечують повну участь усім членам суспільства 
в усіх сферах життєдіяльності. Вона  є тим ефективним механізмом в системі освіти, що може 
забезпечити потреби дітей з різним рівнем психічного та фізичного розвитку, а також здійснює 
функцію, яка забезпечує створення цілого інклюзивного суспільства, в якому особи з особливими 
потребами мають право на власний саморозвиток, участь у громадському житті, повноцінну 
професійну діяльність. 

 
 

УДК 378.147.88 
Кокоріна Людмила 

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки та методики викладання  

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ  
«Донбаський державний педагогічний університет» 

 
Потенціал педагогічних дисциплін в організації дослідницької діяльності здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 
 
Національна система освіти проходить трансформаційний процес, зумовлений 

реформуванням усіх ланок освіти в контексті впровадження Нової української школи та переходом 
до компетентнісного підходу в навчанні. Така ситуація зумовила не лише модернізацію загальної 
середньої освіти, а й вищої педагогічної освіти зокрема. Відповідно підготовка 
висококваліфікованого вчителя сучасної школи вимагає запровадження і підтримки компетентнісної 
парадигми в межах освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, особливо за 
спеціальністю 014 Середня освіта. З огляду на те, що Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» є закладом освіти, де пріоритетним є підготовка 
бакалаврів спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література (з зазначенням мови)), 
вважаємо доцільним звернутися до досвіду організації дослідницької діяльності в цьому закладі 
освіти. 

Наш аналіз присвячений визначенню потенціалу педагогічних дисциплін у формуванні 
дослідницької компетентності здобувачів, оскільки саме здатність до здійснення дослідницької та 
інноваційної діяльності заявлена як одна з загальних компетентностей бакалаврів середньої освіти. 
Формування пошуково-аналітичних умінь та навичок особливо важливим постає в контексті 
викладання саме навчальних дисциплін педагогічного циклу. Такі дисципліни становлять первинну 
ланку професійної орієнтації та самовдосконалення майбутніх учителів. 

Отже, викладачі кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського інституту 
іноземних мов забезпечують навчальний процес наступних дисциплін на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти: Історія педагогіки, Педагогіка, Методика виховної роботи та 
основи педагогічної майстерності, Методика використання комп’ютерних технологій у школі, 
Методика навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Кожна з цих дисциплін 
має як теоретичний, так і практичний блок. Зміст перелічених дисциплін є досить насиченим і 
охоплює питання становлення педагогічної думки, теорії та практики навчання і виховання, 
методики викладання фахових дисциплін. Першим етапом формування у здобувачів уявлення про 
науково-педагогічні дослідження є вивчення теми «Методологія педагогіки», яка є складовою 
змістового модулю дисципліни «Педагогіка». В контексті тематики розглядаються поняття методу 
науково-педагогічних досліджень, їх класифікації та алгоритм здійснення власне педагогічного 
дослідження.  

Зокрема, викладачі кафедри послуговуються таким визначенням методів та їх класифікацією: 
«Метод науково-педагогічного дослідження – спосіб отримання достовірної інформації про 
педагогічне явище або спосіб побудови педагогічної теорії. … чотири групи: емпіричні, теоретичні, 
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статистико-математичні та інтегративні»116. Опанування цієї теми передбачає усвідомлення, 
відтворення та практичне застосування емпіричних (спостереження, опитування, узагальнення 
незалежних характеристик, вивчення шкільної документації, монографічне дослідження), 
теоретичних (вивчення літературних джерел, конкретно-історичний аналіз, сходження від 
конкретного до абстрактного та від абстрактного до конкретного, моделювання) та статистико-
математичних (рейтинг, ранжування, кореляція) методів педагогічних досліджень. 

Важливим питанням у межах вивчення методів науково-педагогічних досліджень є огляд та 
обговорення алгоритму здійснення власне науково-педагогічного дослідження, а саме: стислий 
огляд та характеристика етапів дослідження, визначення наукового апарату дослідження, його 
обсягу та типової структури. Вивчення цієї теми є важливою ланкою в усвідомленні студентами 
системи реалізації та викладу результатів наукових досліджень. 

Наступною ланкою у формуванні навичок дослідницької діяльності здобувачів є підготовка 
доповідей та контрольних точок до семінарських та практичних занять з педагогічних дисциплін. 
Такі завдання дають змогу вдосконалити навички структурування теоретичної інформації та 
дотримання логіки її викладу. Вагомим також є тренування у презентації результатів власних 
досліджень під час публічних виступів на семінарських заняттях. Послідовне використання та аналіз 
тих чи інших науково-пошукових завдань на заняттях педагогічних дисциплін поступово формують 
дослідницьку компетентність майбутнього педагога. Цікавим в цьому сенсі є досвід використання 
алгоритму проведення опитування з конкретного досліджуваного педагогічного явища в якості 
контрольної роботи залікового модулю. Здійснюючи власне опитування здобувачі набувають не 
лише досвіду науковців, а ще й вдосконалюють вміння працювати в команді, що також сприяє 
формування лідерських якостей сучасної молоді.  

Ключовим етапом в організації наукового пошуку здобувачів стає написання курсових робіт з 
педагогічної тематики. На наш погляд, здійснення курсових проєктів має охоплювати весь 
навчальний рік, а не лише один семестр. Саме така тривалість дозволить підвищити якість 
дослідницької діяльності, оскільки враховуючи завантаженість студентів, такий підхід дозволить їм 
більше часу приділити саме зануренню в досліджувану проблематику. Також цікавою видається 
спроба надання вільного вибору тематики дослідження. Здобувачі третього курсу вже мають певне 
уявлення про систему педагогічних знань, сучасні освітні тренди та методи навчально-виховної 
діяльності. Така обізнаність дозволяє здобувачам самостійно вибрати проблематику дослідження, 
але зрозуміло, що остаточне формулювання теми має здійснюватись за допомогою наукового 
керівника. Особиста зацікавленість та мотивованість має стимулювати процес підвищення якості 
перших наукових пошуків. 

Важливим моментом в організації формування науково-дослідницької компетентності 
сучасних студентів є врахування певних особливостей молоді сьогодення. Зокрема, згідно відомої 
теорії поколінь, започаткованої американцями Вільямом Штраусом та Нілом Хоувом, пізніше 
адаптованої до національних історичних реалій, контингент теперішніх здобувачів вищої освіти 
складають переважним чином представники так званого покоління Зет (Z). Особливостями цього 
покоління є дуже висока обізнаність в інформаційних технологіях та зорове сприйняття реальності, а 
також певний нарцисізм (селфі) і постійна потреба в схваленні та подальшій мотивації117. Таким 
чином, необхідною умовою ефективності наукових досліджень для студентів постає грамотне 
використання інтернет-ресурсів. Ми вважаємо, що формування медіаграмотності є нагальною 
потребою сьогодення. Не варто забороняти користуватися інтернет-джерелами, краще спрямувати 
це бажання у вірне русло, а саме: пояснити, які портали та сайти дають більш-менш достовірну 
інформацію, а також, яким чином правильно оформити на них посилання. 

Проте найголовнішим, на наш погляд, є ставлення педагогів до результатів наукової роботи 
здобувачів. Так, не варто очікувати високоінтелектуальне самостійне дослідження в межах типової 
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 Глазиріна В. М. Педагогіка сучасної школи: Навч. посібник для студентів педагогічних ВНЗ. Донецьк : Норд-

Прес, 2006. 220 с. 
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 Howe N., Strauss W. Millenials & K-12 Schools. LifeCourse Associates, 2008. P. 109-111. 
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курсової роботи, ми ставимося до цієї діяльності суто з позицій навчальної функції, тобто першої 
навчальної спроби здобувача здійснити самостійне дослідження з актуальної та цікавої педагогічної 
проблематики.   

 
 

УДК 378.018.43 
Корнєєва Юліанна 

студентка 2 курсу факультету ФСМК  
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 

 
Психологічні аспекти дистанційної освіти 

 
На даний момент, через обставини, що склалися у світі, найбільш актуальною стає проблема 

дистанційної освіти. Вона є однією з нових реальностей сучасної освіти. І відразу виникає гостра 
потреба у вивченні психологічного комфорту всіх учасників такого навчання. 

Але для початку давайте визначимось, що ми розуміємо під терміном дистанційне 
навчання. Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і 
телекомунiкацiйних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на 
різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі118. 

Цілями дистанційної освіти є надання можливості вибору індивідуальної програми навчання 
студентами, послідовності вивчення дисциплін; отримання постійної консультації у викладачів; 
можливість використання навчальної літератури, без її придбання. 

У дистанційній освіті є ряд проблем і недоліків, в тому числі і психологічного плану. 
Найголовніша це - проблема відсутності соціалізуючої ролі в освіті. Брак спілкування серед 
однолітків, може спричинити за собою незадоволені соціальні потреби або ще гірше психічний 
розлад. Виходить, студент не буде навіть знати своїх одногрупників і тим самим, не має знайомих у 
своїй сфері діяльності. Недостатньо розвинене вміння здійснювати комунікацію на відстані як у 
студентів, так і у викладачів та у зв’язку із цим виникнення проблеми появи комунікативного бар’єру 
і відсутності психологічного комфорту учасників дистанційного навчання. Також  якість навчання за 
допомогою дистанційних технологій напряму залежить від гарної технічної оснащеності, особливе 
навантаження на апаратно-програмну частину комп’ютера дають програмні засоби для проведення 
віртуальних практикумів та заходів з використанням відео- та аудіо119. 

Однією з найголовніших вважається, проблема самостійного підходу в навчанні. Учень 
повинен мати не малу силу волі і ступінь жорсткого контролю над собою, в освоєнні і вивченні 
представленого матеріалу, виконувати всі завдання в терміни і здавати їх викладачу. Не всі студенти 
можуть буті самодисциплінованими та самосвідомими, на високому рівні здійснювати самостійну 
освітню діяльність, тому немає безпосередньої можливості здійснювати контроль за діями слухачів. 
За відсутності суворого контролю та потрібної апаратно-програмної підтримки у слухачів з’являється 
спокуса замінити себе на іншу особу, більш обізнану в предметі, що вивчається, для складання 
контрольних робіт, заліків чи іспитів. 

Важливим аспектом також є зворотний зв’язок викладача зі студентами і навпаки. У режимі 
дистанційного навчання виключаються такі психологічні ресурси як емпатія, розуміння і співчуття. 

З дуже частою проблемою стикаються здобувачі освіти, коли їх режим сну збивається під час 
дистанційного навчання. Оскільки студенти перебувають великий проміжок часу вдома (наприклад, 
на карантині) їх енергія залишається витрачена, через що дуже багато здобувачів освіти лягають 
спати пізніше звичайного. 
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Шоробура, І. М. Менеджментвищоїосвіти : навч. посіб. Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2015 
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Якщо ми візьмемо заклади вищої освіти у напрямку медицини, військових угрупувань тощо, 
дистанційна освіта в цих сферах майже неможлива, оскільки мало хто погодиться піднятися у небо 
на літаку, пілот якого отримав диплом, навчаюсь дистанційно, або погодитися на операцію у лікаря 
з подібною формою навчання. 

Перелічено багато, але зовсім не всі проблеми дистанційної освіти, які заважають повною 
мірою реалізувати можливості дистанційного навчання. Наша мета не є знайти недоліки, оскільки 
дистанційна освіта має ряд переваг, вона є безперечно помічником у сфері навчання дорослих, 
корпоративного навчання, навчання протягом життя, а також інклюзивного навчання. Незважаючи 
на проблеми і суперечності, дистанційне навчання широко впроваджується у вищу школу, вченими 
розробляються його методичні та методологічні основи, спеціалістами з інформаційних технологій 
програмні засоби його реалізації120. Але воно ніколи не зможе замінити традиційну форму 
навчання. 

 
 

УДК 378 
Костючков Сергій 

доктор філософських наук, професор,  
професор кафедри соціальної роботи,  

соціальної педагогіки та соціології  
Херсонського державного університету 

 
Вплив біофілософського знання на формування гуманістичного світогляду  

у майбутніх біологів в умовах сучасного українського вишу 
 

Реалії сучасного життя дають можливість аргументовано стверджувати, що більшість 
суспільних тенденцій виявляються за накопичувальним принципом: вони набувають яскравих 
причинно-наслідкових ознак не в процесі становлення, а вже тоді, коли наявним постає весь 
комплекс позитивних і, головне, негативних наслідків указаних тенденцій. Не є виключенням і 
система освіти – дослідження проблем її розвитку на початку ХХІ століття набуває безпрецедентного 
значення для подальшого розвитку суспільства. Процес переорієнтації сучасної освіти, зокрема 
вищої, на формування критичного мислення, демонструє свого роду «шифтінг» від класичної до 
постнекласичної парадигми освіти, яка концентрує увагу на продукуванні мудрості та її застосуванні 
в практичній діяльності. Чисельні реформи в освітній сфері сучасної України не вирішують, як 
бачиться, ключового протиріччя вітчизняної системи освіти, що полягає у її прогресуючій дивергенції 
з реальними потребами суспільства. Модернізація сучасної вітчизняної освіти, яка здійснюється як 
реакція на запити й виклики глобалізованого світу, є складним процесом, який характеризується як 
внутрішніми, так і зовнішніми суперечностями, дослідження яких вимагає звернення до нових 
галузей наукового знання.  

Філософія, володіючи світоглядоформувальним статусом у духовній культурі, насичує 
численні ідеї, концепції й теорії природничих дисциплін, специфічним життєстверджуючим 
контекстом. Як система найбільш загальних принципів підходу до духовно-інтелектуального 
дослідження дійсності, філософія виконує методологічну роль. Із урахуванням новітніх тенденцій у 
вітчизняній освітній галузі, актуальною постає проблема впровадження нових підходів до 
методичної освіти майбутніх біологів. Філософські й соціально-гуманітарні дисципліни забезпечують 
формуванню у майбутніх біологів тих особистісних і професійних якостей, які сприятимуть вмінню 
критично аналізувати об’єкти природи, розуміти розмаїття світу, складність і неоднозначність 
об’єктів природи та її найдосконалішого продукту – людини. За допомогою філософії людство осягає 
причини кризових явищ у світі та окремих його регіонах, формує нові парадигми суспільного 
розвитку в контексті важкопрогнозованості еволюційних процесів цивілізації ХХІ століття.  
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 Дистанційна освіта: плюси та мінуси. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/articles/18/  
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Формування фахівця нового типу, зокрема – спеціаліста в галузі природничих наук є 
можливим, у сучасних умовах, тільки за умов використання методологічного апарату і потенційних 
можливостей філософії, конкретно – біофілософії. Варто зазначити, що біофілософське знання має 
чітко виражену прагматичну спрямованість у сучасній освітньо-виховній системі; цей аспект 
визначає солідарність дослідницької сфери біофілософії з чисельними галузями наукових розробок 
різноманітних напрямів суспільно-гуманітарних наук. У найбільш широкому розумінні, біофілософія 
– це роздуми про вічні проблеми життя і завжди з позицій сучасності. З урахуванням 
біофілософської домінанти автором розроблено освітню концепцію121, вихідним пунктом якої є 
положення щодо необхідності корегування через систему освіти біофілософських аспектів 
суспільного життя, а саме – рівень народжуваності, стан здоров’я, тривалість та якість життя взагалі, 
шляхом підвищення рівня особистісної біосоціальної компетентності, а також адаптації індивіда до 
світу, що постійно змінюється. На сучасному етапі реформування системи освіти утверджується 
принципово нова позиція відносно її екологічної компоненти – пріоритетність екологічного знання, 
мислення й світогляду. Біофілософське знання, актуалізуючи продукування, засобами освіти, нової 
системи суспільно-політичних ідей і цінностей, сприятиме редукції пануючого в соціальному 
просторі суспільного невдоволення122.  

Чому ж біофілософія є важливою саме для майбутніх біологів? По-перше, вивчення основ 
біофілософії сприятиме створенню в уяві студентів цілісної картини світу та філософського його 
розуміння, формуванню розгорнутої галереї духовних орієнтирів, керуючись якими, майбутній 
біолог або викладач природничих дисциплін буде здатен відкрити в собі людину та цінувати морфо-
ментальну неповторність не тільки себе, але й інших людей. По-друге, якщо в минулому, навіть 
недалекому, надзвичайно актуальною розглядалася соціальна складова взаємодії людини та 
природи, то в умовах сучасного високотехнологічного світу обидва компоненти взаємодії – і 
природа і людина, розглядаються як такі, що динамічно змінюються, взаємно впливають і залежать 
один від одного. Сучасні дослідження глобальних проблем кардинально трансформують картину 
світу, виводячи в авангард суспільного занепокоєння принципово новий фактор – можливість 
антропогенної елімінації людини як біологічного виду Homo sapiens. По-третє, необхідною постає 
змістовна екологізація не тільки наукового, але й популярного знання, або такі зміни в ньому, які 
уможливлюють розуміння того, що людство підійшло до межі раціональності ідей і уявлень минулих 
часів, а також імпліцитно застарілих способів пізнання й практики, та має звертатися до сучасних і 
перспективних форм власного існування.   

Ще в 70-х роках минулого століття німецький і американський філософ Ганс Йонас 
обґрунтував засади етики відповідальності як нової етики для технологічної цивілізації у книзі  «Das 
Prinzip Verantwortung. Versucheiner Ethikfürdietechnologische Zivilisation» («Принцип 
відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації»)123. Потребу сучасного людства в 
новій етиці Ганс Йонас цілком логічно виводить із кардинальної зміни масштабів інтервенції людини 
у природу, включаючи і природу самої людини, що становить загрозу існування всього людства, як 
панівної в природі популяції історично сформованого біологічного виду, тобто кидає виклик 
людському буттю як такому. Внаслідок розширення технологічного арсеналу людина здійснила 
експансію практично в усі простори природного життя, створюючи понадскладні техноценози з 
непередбачуваними результатами функціонування, руйнуючи щодалі умовні грані між природним і 
штучним, реальним і віртуальним, ситуативним і перспективним. Масштабна технологізація життя 
порушує природний баланс, виснажує ресурси природи, включаючи і природу самої людини. Цей 
принцип також передбачає орієнтацію педагогічних систем на природні основи організації їх 
структури, функцій, енерго-інформаційного обміну з навколишнім середовищем, на індивідуальні 
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характеристики суб’єктів навчальної діяльності та професійного зростання. В умовах сьогодення ідеї 
етики відповідальності фактично демонструють глибоку конгеніальність засадничим положенням 
про гуманістичний світогляд.  

У даному контексті особливої уваги потребує з’ясування сутності поняття гуманістичного 
світогляду, який у першому наближенні визначаємо як критерій духовної та інтелектуальної 
досконалості особистості, її внутрішнього багатства, рівня освіченості, гуманізму або мізантропії, 
тобто того самого рівня, який демонструє ступінь наближення людини до розуміння й усвідомлення 
абсолютної цінності світу, себе й інших у цьому світі. Іншими словами, світогляд – це своєрідний 
індикатор ціннісних орієнтирів людини; на цьому підґрунті базується людське життя з індивідуально 
властивими виявами поведінки, принципами та способами пізнання оточуючого світу, 
переконаннями, інтенціями, установками та преференціями. Будь-яка освіта, за визначенням, так 
або інакше забезпечує розвиток світогляду, саме тому в комплексі наук, навчальних дисциплін, 
педагогічних технологій та методів визначальну роль відіграють світоглядні науки, перш за все – 
філософія, та її субдисципліни, зокрема – біофілософія. Ініціально філософія є цілісним, 
синкретичним знанням; саме філософія здатна підносити людину осмисленням світу як цілісного 
утворення, тобто, сприяти формуванню індивідуальної світоглядної позиції. Різного рівня заходи, 
спрямовані на модернізацію системи освіти, здатні завдавати суттєвого впливу на формування у 
майбутнього фахівця гуманістичного світогляду, у широкому розумінні – відчуття активно діючого 
члена загальнопланетарної, загальнолюдської спільноти, здатного до практичних дій у пошуках 
шляхів сталого розвитку людської цивілізації.   

Відзначаючи вплив біофілософського знання на формування гуманістичного світогляду 
майбутніх біологів, маємо підстави стверджувати, що воно не може не слугувати якісним 
індикатором їхньої професійної підготовки. Біофілософське знання розширює горизонт 
гуманістичного світогляду, в значній мірі збільшуючи ємність свідомості та розвиваючи тип 
мислення, необхідний для продуктивного оволодіння фаховими якостями та професійними 
компетентностями, створює надійний фундамент для наукової та практичної діяльності. Вимоги 
майбутнього є такими, що вже в умовах нового тисячоліття суспільство потребує не стільки індивіда, 
котрий володіє певною сумою знань, скільки особистості, здатної активно, адекватно й 
результативно реагувати на виклики мінливого середовища. Модернізація ключових засад освітньої 
діяльності полягає, таким чином, у зміщенні фокусу уваги з людини знаючої на людину, 
підготовлену до життя в сучасному, стрімко змінюваному світі, спроможну своєчасно й адекватно 
реагувати на мінливі еволюційні макро- й мікропроцеси в суспільстві та в природі. Біофілософські 
«озброєна» людина буде здатна не тільки розуміти всю складність процесів і явищ оточуючого світу, 
пояснювати їх, відповідно наявним науковим даним, а і конструктивно впливати на нього, 
піклуючись про підтримку гармонії в природі, збереження й розвиток усіх її компонентів – 
літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери та ноосфери (за В. Вернадським).  

Автором запропоновано програму навчальної дисципліни «Біофілософія» для спеціальності 
«Біологія». 

Таблиця 1. 
 

Програма навчальної дисципліни «Бофілософія» для спеціальності «Біологія» 
 

№ Тематичний контент 
 

Кількість 
академічних 
годин 

1 Теоретичні передумови оформлення біофілософії 2 

2 Біофілософія як комплексна, інтегрована, міждисциплінарна галузь 
знання 

2 

3 Від філософії життя до біофілософії 2 

4 Біофілософія людини – антропологія 2 

5 Проблема цінностей в біофілософії 2 

6 Основні закони біології в контексті біофілософського знання 2 
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7 Штучне життя, штучний інтелект. Гібридизація та химерізація 2 

8 Біополітика як складова біофілософіі 2 

9 Біофілософські імперативи в системі освіти 2 

10 Біофілософія та екологічне виховання 2 

 
Відтак, вельми ймовірною бачиться кореляція між викладанням біофілософії в комплексі 

соціогуманітарних дисциплін і формуванням гуманістичного світогляду у майбутніх біологів в умовах 
університетської освіти. В процесі підготовки майбутніх біологів обов’язковим є визначення 
концептуально-методологічних засад формування ціннісно-нормативного модусу особистості 
майбутнього фахівця та, як результат – вироблення точного курсу на ефективний професійний 
результат. 
 
 
УДК 378.1 

Кравчук Андрій 
студент Житомирського державного  

університету імені Івана Франка 
 

Безпековий чинник діяльності ЗВО: виклики сьогодення 
 
Дедалі частіше в різних країнах світу відбуваються акти насильницьких нападів на заклади 

вищої освіти. Незаважаючи на посилення заходів безпеки, донині є важливою проблемою для 
освітньої політики упередження можливих конфліктів, які можуть завершитися такими нападами. Ця 
проблема розглядається у двох площинах: у контексті вирішення питань реформування вітчизняної 
системи освіти, з одного боку, та, необхідності зміцнення національної безпеки взагалі, з іншого. Як 
зазначають в аналітичній довідці Т.В.Черненко, М.М. Карпенко, В.С. Лозовий, С.О. Зубченко, А.Ю. 
Іщенко,у розробці питання впливу освіти на національну безпеку йдеться не про мілітаризацію чи 
примітивну «патріотизацію» освіти, а саме про забезпечення ключових умов збереження і 
примноження людського капіталу, поліпшення стану захищеності держави і суспільства щодо 
актуальних і потенційних загроз суголосно з тим, як ці питання вирішуються у провідних країнах 
світу124. 

Якщо взяти до уваги заклади вищої освіти, в таких місцях є багато загроз життю та безпеки 
особи. 

По-перше ЗВО – це публічне місце, якому характерне велике скупчення людей. Такі заклади 
можуть бути об’єктом терористичних актів. Власне, у сучасних історичних та соціально-економічних 
умовах тероризм, безперечно, став одним із методів політичної боротьби, який характеризується 
застосуванням чи загрозою застосування насилля особою або групи осіб, дії яких спрямовані або на 
підтримку, або проти існуючої влади, і передбачає створення особливої атмосфери крайнього 
занепокоєння і, можливо, здійснення залякувального впливу на відповідну групу населення, яка 
чисельно перевищує кількість безпосередніх жертв (тобто осіб, які постраждали в терористичній 
акції), з метою примусу цієї групи піти на відповідні поступки політичним вимогам, що висуваються 
терористами125.Звісно, передусім політичний тероризм спрямовується проти цивільного населення 
для впливу на органи державної влади та управління з певною суспільно-політичною метою. У 
цьому контексті заклади освіти є у центрі уваги терористів, оскільки напад створює найбільший 
резонанс. Наприклад, напад Брейвіка, з одного боку, викликав масове обурення, а з іншого – 
показав відсутність у влади монополії на насилля, дозволив пропагувати ідеї нападника, хоча й у 
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критичних акцентуаціях. Наразі ця проблема, особливо у контексті російської агресії, є актуальною і 
для України. 

По-друге, іншою небезпекою є політика діджиталізації освіти в Україні. Отже, що таке 
діджиталцізація? Це процес цифрової трансформації що спрощує доступ до інформації. Поняття 
діджиталізації науковці тлумачать як способи приведення будь-якого різновиду інформації в 
цифрову форму з використанням цифрових технологій. Наразі упроваджується такий проект, як 
«Держава в смартфоні», який передбачає акумулювання значної кількості даних громадян. А це, у 
свою чергу, робить її привабливою для кібератак хакерів, актуалізуючи проблему їх захисту. Одним з 
аспектів діджиталізації є захист даних студентів. 

Ще однією не менш важливою проблему є маніпулятивні дії деструктивних релігійних 
впливі. Останні десятиліття в Україні набули широкого розповсюдження новітні релігії утворення, 
які, як і більшість релігій, ставлять перед собою мету заангажувати якомога більше адептів126. 
Юнацький вік, вік більшості студентів, є доволі уразливим до духовних криз. Особливо у випадку 
невідповідності очікувань та реальним умовам життя, невпевненості у власному майбутньому. Тому 
вимогою для безпеки у цьому аспекті є упровадження технологій протидії маніпулятивним 
практикам, у т.ч. через змістовне наповнення гуманітарної складової навчальних програм навіть для 
негуманітарних спеціальностей. 
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доцент кафедри педагогіки та методики викладання, 
ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», м. Бахмут, Україна 

 
Технології проблемного навчання як чинник розвитку здобувачів освіти 

 
Природа заклала в людині здібності відкривати щось нове і виражати почуття та емоції при 

виконанні якихось завдань або при творчості. Здатність людини робити відкриття – не випадкова 
якість, а потужний генетично закладений засіб розвитку, такий же природний, як дихання або 
кліпання. Розвиток особистості має в собі специфічну властивість – іманентність. Іманентність – 
характеристика притаманності, властивості предмету чи явища, що випливає з його внутрішньої 
природи, тобто воно вже було закладено природою. В основі концепції іманентної відкритої освіти - 
людина й її індивідуальна освітня траєкторія. Індивідуальна освітня траєкторія – це унікальна, 
притаманна тільки даної особистості лінія саморозвитку в освітньому просторі, що реалізується на 
основі усвідомленого вибору головних елементів своєї освіти – сенсу, цілі, завдань, темпу, методів 
навчання і форм, особистісного змісту освіти. Іманентна відкрита освіта переслідує лише одну мету 
– становлення цілісної особистості в процесі її соціалізації. Цілісність не є характеристикою 
особистості, тому що вона пов’язана зі здійсненням пізнавальної діяльності. І є лише одна 
технологія, яка здатна виконати цю ціль. Прообразом даного типу освіти є метод Сократа, який 
через спілкування зі співрозмовником через питання та міркування наближався до народження 
знань. В сучасній дидактиці це –проблемне навчання. Застосування лише методів традиційного 
навчання не відповідає нормам сучасної освіти, адже не забезпечує сприйняття, запам’ятовування 
інформації та незмінність цієї інформації або оцінки127. Актуальність проблемного навчання 
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зумовлена розвитком високого рівня мотивації до навчальної діяльності та активізації навчально-
пізнавальних інтересів здобувачів освіти. 

Проблемне навчання – предмет дослідження багатьох дослідників, найважливіший внесок 
серед яких є Батишева С. Я., Красильникової Г. В., Кузьмінського А. І., Максимюк С. П., Оконя В., 
Чорток Н. О., Шматкова Є. В. та багатьох інших. Але, як показав аналіз літератури, незважаючи на 
наявність теоретичних, методологічних й інших праць, технології проблемного навчання в 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи залишаються все ще недостатньо 
опрацьовані. 

Проблемне навчання передбачає послідовне і цілеспрямоване висунення перед учнями 
пізнавальних завдань, які вони вирішують під керівництвом учителя і активно засвоюють нові 
знання128. Проблемне навчання – це навчальна технологія, яка формує думаючого здобувача освіти, 
здатного самостійно і творчо вирішувати нестандартні виробничі завдання у майбутній професійній 
діяльності129. Проблемне навчання слід розуміти як педагогічну технологію, яка у сполученні з 
традиційною забезпечує розвиток мислення здобувача освіти, його пам’яті, формування 
інтелектуальної активності. Процес навчання є процесом у творчості та вбирає в себе знаходження 
нового: нових предметів, нових знань, прийомів їх вирішення. Звичайні задачі, які рекомендує 
освітня програма є тренувальними і мають на меті закріпити знання та відпрацювати навички, а 
проблемні задачі або завдання – це завжди пошук нетрадиційного, нестандартного способу 
рішення130.Основа даного навчання є розвиток свідомості людини через вирішення пізнавальних 
проблем, в яких мають місце протиріччя. Тому проблемне навчання розкривається через 
постановкою викладача та вирішення учнем проблемної задачі.  

Мета проблемного навчання:  
– засвоєння учнями знань та системи практичної та розумової діяльності; 
– розвинути творчі та пізнавальні здібності;  
– розвинути професійне проблемне мислення;  
– виховати людину, здібну ставити та вирішувати складні проблеми;  
– розвинути професійне проблемне мислення, тощо.  
Види проблемного навчання характеризуються наявністю продуктивною, творчою 

діяльністю здобувача освіти, а також вмінням пошуку та вирішення даної проблеми. Прийоми 
проблемного викладу знань вiдбуваються на декількох етапах уроку: актуалізація знань; постановка 
проблеми; знаходження здобувачами освіти нового знання, що вибудовується на основі розумової 
операції, тому в етапі актуалізації знань потрібно включати завдання, тренуючи цю розумову 
операцію. Принцип проблемності можливо реалізувати у формі ділових ігор. Ділові ігри є формами 
відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця, 
моделюванням таких відносин, які є основами цієї діяльності. У діловій грі школярі виконують 
професійну діяльність, поєднуючи в собі навчальні й професійні елементи. Вчитель може самостійно 
висувати перед здобувачами освіти вже знайомі проблеми, враховуючи специфіку навчання: 
викладач використовує формулу вирішення виявлених проблем при створенні ситуативних задач; 
вирішення раніше знайомих проблем укріплює інтерес здобувачів освіти до предмету й показує їм, 
що раніше їх знань було недостатньо, аби вирішити задачу, тому що потрібно мати великий запас 
знань; встановлення раніше вирішуваної проблеми усією групою, надає можливість творчо 
працювати при повторенні пройденого матеріалу; якщо в аудиторії є здобувачі освіти, які не можуть 
самостійно вирішити проблему, або не розуміють, як це робити, інші можуть допомогти їм знову її 
вирішити, взявши за приклад вже вирішену групою (класом) проблему. 
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Поширенням проблемного навчання стало проведення тренінгів або використання 
інтегрованого навчання131. Вчителі все частіше починають використовувати технології проблемного 
навчання у навчально-виховному процесі, що дозволяє по новому контактувати з учнями і бачити 
зв’язок вчитель – учень. І саме це використання є базовою основою підвищення ефективності у 
навчанні. В методиці викладання виділяють декілька методів використання проблемного навчання: 
проблемне викладення; евристична бесіда; пошукові методи; дослідницькі методи. 
Використовуючи проблемне навчання, вчитель виховує в учнів самостійність. Учні самі намагаються 
здобути знання та вирішити певні питання, що відбувається за такою схемою: висунення гіпотез → їх 
обґрунтування → перевірка гіпотез, що складає саме творче мислення.  

Схарактеризувавши особливості проблемного навчання, з’ясовано, що воно сприяє розвитку 
свідомості здобувачів освіти та їхньої самостійності, розвитку творчих здібностей. Маючи на меті 
покращити розумові процеси та успішність учнів, вчителі частіше використовують методи 
проблемного навчання у навчально-виховному процесі. Завдяки фактам, дослідам та життєвим 
ситуаціям вони роблять урок легшим для запамʼятовування. 

Ми згодні з твердженням Чорток Н. О., що «проблемне навчання сприяє формуванню у тих, 
кого навчають, необхідної системи знань, умінь і навичок, а також досягненню високого рівня їх 
розвитку, розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти»132. Проблемне навчання сприяє 
формуванню у тих, кого навчають, необхідної системи знань, умінь і навичок, а також досягненню 
високого рівня їх розвитку, розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти. Проблемне навчання 
фокусується на навчання через вирішення реальних, відкритих проблем. Психологи вважають, що 
окрім мислення, пізнавальна діяльність, яка починається тільки тоді, коли здобувач освіти 
зустрічається з якимись інтелектуальними утрудненнями, містить у собі увагу, сприйняття, пам’ять, 
тобто це цілісність функціонування психічних процесів, що вимагає від здобувачів певних психічних 
витрат і зусиль. Впливаючи на психічний стан здобувача освіти інтелектуальними утрудненнями 
засобами проблемних ситуацій ми досягаємо високої емоційної активності за допомогою розкриття 
професійного й життєвого значення проблем. Емоції – це пряма відповідь на стимуляцію 
навколишнього середовища. Спираючись на емоції, людина робить необхідні дії, досягає 
поставлених цілей. Застосування в роботі викладача проблемного навчання дозволяє забезпечити 
високу активність здобувачів освіти у засвоєнні і застосуванні теоретичних та практичних знань; 
формування здібностей творчого мислення, узагальнення певних розділів навчального матеріалу 
суміжних дисциплін, формування управлінських умінь та навичок а також позитивного ставлення до 
навчання, підготовку здобувачів освіти для подальшого успішного навчання й професійної 
діяльності. Проблемне навчання активізує навчально-пізнавальну діяльність здобувачів освіти, 
розвиває комунікативні навички, сприяє розвитку мислення здобувачів, їх пам’яті, інтелектуальної 
активності, здатність краще справитися з невизначеністю, самонавчатися, самостійно мислити й 
вирішувати реальні проблемні завдання. 

Студіюючи використання технологій проблемного навчання в навчально-виховному процесі 
закладах освіти ми дійшли наступних висновків: використання проблемних ситуацій дозволяє 
найбільш послідовно використовувати суб’єктивні труднощі, які є наслідком різного рівня 
навченості; надавати гнучкості системі навчання, що робить навчально-виховний процес більш 
ефективним і зрозумілим, якщо надана інформація продемонстрована і застосована в реальних 
життєвих ситуаціях; оптимізує активізацію навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, яка 
досягається за рахунок динамічної наочності, підвищення мотивації, посилення зацікавленості в 
навчальній діяльності, врахування індивідуальних психофізіологічних характеристик здобувачів 
освіти, розмаїття інформації та форм роботи, наявності зворотного зв’язку, адаптивності. 
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Отже, впливаючи на психічний стан здобувача освіти інтелектуальними утрудненнями 
засобами проблемних ситуацій ми досягаємо високої емоційної активності за допомогою розкриття 
професійного й життєвого значення проблем. В результаті колишні здобувачі освіти готові 
зіткнутися з проблемами, які виникають у їхній професійній діяльності, почувають себе впевнено, 
добре підготовлені, мають високі комунікативні навички, демонструють велику відповідальність, 
здатні краще справитися з невизначеністю, проявляють відмінну майстерність, самонавчаються і 
вміють самостійно мислити й вирішувати реальні проблемні виробничі завдання, що є ознакою 
підвищення рівня компетентності випускників закладів освіти. 
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Ціннісне спрямування вітчизняної системи освіти передбачає насамперед свідоме 

сприйняття та засвоєння всіма учасниками навчально-виховного процесу комплексу відповідних 
знань, формування позитивних ставлень до морально-етичних феноменів і вияв результатів цієї 
роботи у їхніх моральних якостях та поведінці, а також набуття молоддю ціннісних орієнтирів та 
ключових життєвих компетентностей. 

Маємо відчутну проблему з ефективністю використання традиційних методів викладання. 
Методика навчання як і технології вимагають інновацій. Інновацій, які спроможні зробити відчутний 
поштовх у процесі підготовки сучасного школяра чи студента. Маємо розуміти, що освіта сьогодні є 
послугою, оцінити якість якої в лабораторних умовах неможливо, тому питання ефективності тих чи 
інших методів роботи у педагогіці є питанням непростим та дискусійним. Водночас освітня послуга, 
стає послугою високої контактності, вимагає тісного контакту надавача та отримувача послуги, не 
допускає відстороненості цих суб’єктів один від одного. В той же час, розуміємо, що переважна 
більшість нинішніх вчителів у школі та викладачів у вищій школі не готова, та й відверто кажучи, не 
спроможна до забезпечення такої високої контактності у процесі надання послуги. Цю неготовність 
можна пояснити значною кількістю причин, ключовими з яких є: 1) відсутність належної мотивації у 
тих, хто спроможний; 2) відсутність достатніх компетенцій у тих, хто не спроможний. Вважаємо, що в 
системі освіти варто залишити лише першу категорію і працювати над формуванням у них мотивації, 
для того, що максимально використати їх фаховий потенціал у підготовці фахівців нового покоління. 

В сучасних реаліях активно використовуються традиційні та інтерактивні методи навчання. 
Враховуючи співіснування випробуваних і новітніх форм організації навчального процесу, умовно 
можна розподілити види лекцій на дві великі групи: традиційні та інтерактивні. 

При традиційному навчанні здійснюється подання навчального матеріалу в класичній формі, 
тобто викладач читає лекцію, пояснює, а студенти слухають і конспектують окремі положення. Для 
подання матеріалу лектор використовує власноруч розроблений текст (конспект) лекції, а для 
наочності – дошку і крейду. Традиційна лекція характеризується високою активністю викладача і 
невисокою активністю (відносною пасивністю) студентів. 

Інтерактивне навчання – це система методичних прийомів викладання, які характеризуються 
підвищеним ступенем мотивації і емоційності, прямими і зворотними зв’язками студентів з 
викладачем, високою активністю розумової і навчальної діяльності. Найголовніші проблеми, які 
вирішуються під час такого навчання: виявлення творчих можливостей кожного студента, здатність 
висувати неординарні та нестандартні ідеї, самостійне розв’язання складних ситуацій, 
обґрунтування висновків, надання пропозицій та рекомендацій. 

Вивчаючи досвід функціонування вищої школи та опираючись на власний досвід, ми 
переконані, що традиційна лекція характеризується доволі низькою ефективністю через те, що 
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доволі слабо побудована взаємодія між сторонами освітнього процесу, слабка зворотна 
комунікація та зворотній зв’язок. 

Водночас, сьогодні стає помітною і низька ефективність застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи з тих же ж причин, що і традиційної 
лекції. Крім того, застосування ІКТ приводить до того, що викладач втрачає ораторські навички, 
зводячи лекцію лише до перечитування слайдів та короткого їх коментування. Він просто деградує. 

Традиційна лекція в класичному вираженні без оновлення дидактичних прийомів та 
модернізації себе вичерпує. Сучасний студент не привчений до конспектування. Але не це є 
проблемою. Проблемою є те, що він не усвідомлює необхідності конспектувати. Навчальна 
інформація перестала бути мало доступною, вона сьогодні відкрита для усіх. Текст лекції не є 
чимось унікальним, таким чим володіє лише її автор. Текст доступний в мережі Інтернет. Тому сенсу 
у переписуванні немає. Варто зазначити і той момент, що значна кількість нинішніх студентів не 
володіють технікою швидкописання, що призводить, в умовах конспектування, до того, що їхні 
конспекти написані ними ж - непридатні до використання. Знову ж таки, час витрачений на 
конспектування під час лекції, на наш погляд, є даремно витраченим, його можна ефективніше 
використати, давши значно більше інформації в іншій формі. 

Проблемою традиційного конспектування також є і те, що студент сьогодні просто не вміє 
одночасно писати і слухати, запам’ятовувати те, що він записує і розуміти його. Це природньо, 
сьогодні свідомість молодої людини засмічена величезною кількістю інформації з Інтернету та 
соціальних мереж, яка витісняє корисну інформацію, обмежує можливості мозку ефективно 
працювати з цією інформацією. 

Аналогічні проблеми характерні і для інформаційно-комунікаційних технологій, при 
використанні яких студент лише споглядає, і в кращому випадку, у доповнення до цього, слухає. Але 
він не задіяний до процесу обговорення. Інформація знаходиться десь поруч, біля студента. Він її не 
опрацьовує. Тому є проблеми із засвоєнням. 

На наш погляд, сьогодні найефективнішими методами викладання (читання лекцій) є активні 
та інтерактивні методи навчання. 

Активні методи – це навчання, у процесі якого слухач та викладач взаємодіють один з 
одним, і слухачі тут не є пасивними учасниками, а досить активними. Якщо пасивні методи 
припускають авторитарний стиль взаємодії, то активні методи переважно акцентують на 
демократичному стилі. 

Інтерактивні методи – форма навчання, у процесі якого слухач та викладач перебувають у 
режимі бесіди, діалогу між собою. Це співпраця, взаємонавчання: викладач - слухач, слухач - слухач. 
При цьому викладач і слухач – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія 
виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. 
Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, 
критично мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення. 

Основними інтерактивними методами навчання є: 
відпрацювання навичок; 
робота у групах; 
інтерактивні презентації; 
дискусії; 
мозкові штурми; 
рольові ігри; 
аналіз історій і ситуацій. 
Під час стандартних занять-лекцій учні часто втрачають інтерес до навчання, але активні (за 

умов цікавої роботи викладача) та інтерактивні методики (за достатньої мотивації учасників 
процесу) створюють атмосферу уваги та зацікавленості. Вони просто роблять заняття більш 
цікавими, захоплюючими, веселими. Як ви знаєте, лекції — це ще не навчання учнів, а 
прослуховування лекцій — це ще не вивчення предмету. 

Водночас, варто зазначити, що інтерактивні методики, які ефективно працюють в умовах 
належної мотивації, на наш погляд, не спроможні сформувати мотивацію. Тому вони якісно 
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працюють в умовах різних тренінгів, куди приходять мотивовані учасники, які готові за це платити 
великі гроші. В умовах вищої школи необхідно часто починати із формування мотивації. Ми 
вважаємо, що гарним шляхом формування мотивації є власний приклад, яким викладач може 
показати свою фаховість, доброзичливість, обізнаність, здатність комунікувати. Тому на етапі 
формування належної мотивації більш доречними є активні способи взаємодії викладача та 
студента. 

 
 

УДК 378.147 
Лавренко Олена 

вища категорія, вчитель-методист, 
Несторук Микола 

здобувач освіти 11-А класу,  
Бахмутський НВК №11, м. Бахмут, Україна 

 
Подолання зволікань здобувачів освіти в освітньому процесі 

 
У психолого-педагогічній літературі визначається, що в освітньому процесі наявність 

зволікання та інших перешкод для найкращого засвоєння будь-якого матеріалу можна назвати 
провідним на всіх щаблях освіти. Схильність до постійного відкладання важливих і неприємних 
справ на потім, негативні наслідки якої виражаються в зниженні успішності і продуктивності 
особистості, в реаліях сьогоднішнього дня стала актуальною проблемою здобувачів освіти. 

Зволікання (прокрастинація) має міждисциплінарне значення і є предметом досліджень 
багатьох вчених, таких як Фьоре Н., Менегетті А., Мілграм Н., Палладіно Л., Рубін Т., Соболєва С., 
Мотрук Т., Варваричева Я., Фролова А., Карамушка Л., Лугова В. та інших. Разом із тим, теоретичний 
аналіз наукових праць свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку науки не розроблено 
науково обґрунтованого механізму послаблення та подолання зволікань, що підвищить академічну 
успішність та якість знань здобувачів освіти, а звідси і рівень компетентності випускників закладів 
освіти. 

Зволікання – це затримка з виконанням, завершенням чого-небудь (тяганина, затяжка). При 
цьому, зволікання є синонімом до слова «затримка», тому слід вважати, що зволікання являє собою 
і тимчасове припинення дії, руху, ходу, розвитку, процесу і та ін.133. 

Зволікання в освітньому процесі проявляється у:  
− відчутті дискомфорту, що призводить до виснаження, тривожності, стресу, перевтоми, 

внутрішньо-особистісного конфлікту, погіршення взаємодії з однолітками; 
− відсутності мотивації та наявність відволікання іншими справами;  
− відсутністю загального уявлення щодо правильності виконання поставленого завдання 

педагогом після ознайомлення з матеріалом тощо. 
Прояв зволікання в освітньому процесі педагогу треба виявити та зрозуміти, що 

прокрастинація вказує на існування у здобувачів освіти сумнівів з приводу того, що необхідно 
зробити, сумнівів щодо наявності відповідних ресурсів (особистісних чи часових), страху перед 
невдачею і невпевненості у власних силах, невмотивованість особистості, або ж, навпаки, її 
перфектну мотивацію.  

Якнайкраще, без зволікань, робота виконується тоді, коли щодо неї існують особистісна 
зацікавленість і неабиякі очікування134. Єдиним шляхом, на думку авторів, зниження рівня 
прокрастинації − це формування внутрішньої мотивації135 при наявності сприятливих умов.  

                                                           

133
Перешкоди, які заважають навчальному та виховному процесах. URL : httрs://оsvіtа.uа/blоgs/65559/ (дата 

звернення 20.04.2020). 
134
Колтунович Т. А., Поліщук О. М. Прокрастинація – конфлікт між «важливим» і «приємним». «Молодий 

вчений». Психологічні науки.ЧернівецькийнаціональнийуніверситетіменіЮріяФедьковича. № 5 (45), 2017. С. 
211-218. 
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Ефективними шляхами подолання зволікання в освітньому процесі є наступні:  
− у навчанні педагог не повинен  допускати між здобувачами освіти яскраво виражені 

елементи змагальності;  
− у молоді краще не стимулювати прагнення до перфекціонізму, натомість продуктивнішим 

є заохочення їх до спільної роботи;  
− педагог не повинен як занадто хвалити певного підлітка, так і публічно принижувати та 

сварити його. Особливо негативно впливають насміхання та сарказм від педагога;  
− вихователю важливо виявляти і допомагати налагоджувати стосунки між підлітком та його 

батьками (виявляти та корегувати надмірну суворість чи навпаки – байдужість), тому важливо 
своєчасно звертати на це увагу;  

− під час навчання викладач повинен приділяти увагу розвитку творчих здібностей 
здобувачів освіти, що допоможе заохотити та стимулювати увагу на певному виді завдання;  

− активізація позитивної мотивації у молоді до участі у розвивальних програмах;  
− створення позитивного психологічного та емоційного клімату між підлітками; проводити 

психокорекційні заходи, спрямовані на зниження рівня тривожності, апатії, лінощів;  
− проводити заходи, які спрямовані на заохочення та мотивацію здобувачів освіти до 

виконання завдань;  
− підвищувати самооцінку особистості як важливого компоненту упевненості у собі; 

формувати у здобувачів здатність до емоційної саморегуляції та самостійності. 
Залучення здобувачів освіти до навчальної діяльності має відбуватися на базі низки умов, 

серед яких першочерговими є належне матеріально-технічне та методичне забезпечення 
дисциплін; поетапність у плануванні освітньої діяльності; створення єдиного навчально-
методичного середовища; наявність навчальних дисциплін; забезпечення сприятливого 
мотиваційного супроводу, метою якого є перетворення зовнішніх стимулів у внутрішні, 
використання фасилітації136, яка передбачає не просто допомогу здобувачеві освіти досягти його 
цілей, а й створення необхідного емоційного фону діяльності, чого нам, здобувачам освіти, іноді, 
так не вистачає. 

За даних умов досягається оптимально-ефективне освітнє середовище сучасних навчальних 
закладів, а звідси – підвищується рівень компетентності здобувачів освіти та якість їхньої підготовки 
до професійної діяльності, що дозволяє випускникам закладів освіти бути затребуваними на 
сучасному ринку праці, задовольняючи різноманітні запити роботодавців. 

Отже, показниками подолання зволікання можна визначити такі як активність під час 
виконання певної дії; незалежність у визначенні задуму дії; відповідальність за дотримання правил 
поведінки; самостійність; прагнення до завершення завдання; наявність мотивації та зацікавленості 
в отриманні певних результатів після виконання отриманого завдання від педагога. 

Представлений механізм ослаблення і подолання зволікань здатний оптимізувати освітній 
процес, активізувавши навчально-пізнавальну діяльність здобувачів освіти, чим підвищити 
академічну успішність і якість знань, а звідси і рівень професійної компетентності випускників 
закладів освіти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

135
Steel P. The nature of procrastination : A metaanalytical and theoretical review of quintessential self – regulatory 

failure. Psychological Bulletin, 133, 2007, (1). p. 65-94. 
136

DignenB. Facilitation : Bringingoutthebest. BusinessSpotlight. 2008. № 1. P. 50-56. 
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УДК 37.03:378.1 
Ломова Анастасія 

студентка 3 курсу факультету ФСМК 
Науковий керівник: 

Єфімов Дмитро 
кандидат педагогічних наук,  ст. викладач кафедри педагогіки  

та методики викладання 
Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 

 
Мотивація студентів до навчання педагогічної діяльності 

 
Мотивація (лат. Motivatio) – зовнішнє або внутрішнє спонукання суб’єкта до діяльності для 

досягнення будь-яких цілей, наявність інтересу до такої діяльності та способи його ініціювання, 
спонукання. Мотивація навчання формується під впливом всієї системи педагогічних впливів, але 
перш за все вона виховується в процесі безпосередньої навчальної діяльності. 

Мотивація навчальної діяльності - це співвідношення цілей, що стоять перед студентом, які 
він прагне досягти, і внутрішньої активності особистості 137. 

Основними структурними елементами мотивації навчальної діяльності студентів Вузу є 
пізнавальна мотивація і мотивація досягнення успіху. Їх стимулювання безпосередньо сприяє 
підвищенню ефективності навчальної діяльності. 

Як пізнавальні мотиви, так і мотиви досягнення успіху можна об’єднати в дві групи: 
внутрішні і зовнішні. 

Внутрішня навчальна мотивація включає в себе внутрішні мотиви вступу в педагогічний ВНЗ, 
широкі пізнавальні мотиви і релевантні професійні мотиви. Зовнішню навчальну мотивацію 
складають зовнішні мотиви вступу в педагогічний ВНЗ, вузькі пізнавальні мотиви і релевантні 
професійні мотиви. При внутрішньої мотивації досягнення успіху останній є реальним результатом 
власних дій, їх якісною оцінкою; при зовнішньої мотивації досягнення успіху він відображає оцінку 
досягнень з боку суспільства і орієнтацію на нього. 

Існує наступна класифікація навчальної мотивації студентів: 
- пізнавальні мотиви (придбання нових знань,  стати більш ерудованим); 
- прагматичні мотиви (отримувати гідну винагороду за свою працю); 
- професійно-ціннісні мотиви (розширення можливостей влаштуватися на перспективну та 

цікаву роботу); 
- естетичні мотиви (отримання задоволення від навчання, розкриття своїх прихованих 

здібностей і талантів); 
- широкі соціальні мотиви (виражаються в прагненні особистості самоствердитися в 

суспільстві, затвердити свій соціальний статус через вчення); 
 - статусно-позиційні мотиви (прагнення утвердитися в суспільстві через вчення або 

громадську діяльність, отримати визнання оточуючих, зайняти певну посаду); 
- комунікативні мотиви; (розширення кола спілкування за допомогою підвищення свого 

інтелектуального рівня та нових знайомств); 
 - традиційно-історичні мотиви (стереотипи, які виникли в суспільстві і зміцнилися з плином 

часу); 
- навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на способи добування знань, засвоєння 

конкретних навчальних предметів); 
- неусвідомлені мотиви (отримання освіти не за власним бажанням, а за впливом кого-

небудь, засноване на повному нерозумінні сенсу одержуваної інформації і повній відсутності 
інтересу до пізнавального процесу)138. 
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Відзначимо, що в системі навчальних мотивів переплітаються зовнішні і внутрішні мотиви. 
До внутрішніх мотивів належать такі, як власний розвиток у процесі навчання; необхідно, щоб сам 
учень захотів щось зробити і зробив це, дійсне джерело людини знаходиться в ньому самому. 
Зовнішні мотиви лунають із боку батьків, педагогів, групи, в якій навчається студент, оточення або 
суспільства - це навчання як вимушена поведінка і нерідко зустрічає внутрішній опір з боку 
студентів. І тому вирішальне значення має надаватися не зовнішньому тискові, а внутрішнім 
спонукальним силам. 

Як же підвищити мотивацію студентів? Розглянемо деякі способи підвищення мотивації у 
студентів вищих навчальних закладів. По-перше, студенту необхідно пояснити, яким чином знання, 
отримані у ВНЗ, стануть в нагоді йому в майбутньому. Студент приходить до навчального закладу 
для того щоб стати хорошим фахівцем у своїй галузі. Тому викладач повинен вміти довести 
студентам, що його предмет дійсно буде корисний у його подальшій діяльності. По-друге, студента 
необхідно не тільки зацікавити предметом, але й відкрити для нього можливості практичного 
використання знань. По-третє, студенту дуже важливо, щоб викладач був його наставником, щоб до 
нього можна було звернутися за допомогою під час навчального процесу, обговорити хвилюючі 
його питання. Прояв поваги до студентів. Який би не був студент, він в будь-якому випадку вимагає 
до себе відповідного ставлення. Ці мотиви можуть зливатися, утворюючи загальну мотивацію для 
навчання. Причини, що стимулюють людину і спонукають його до активної діяльності, в даному 
випадку – вчитися, – можуть бути найрізноманітніші. Для того щоб студент по-справжньому 
включився в роботу, потрібно, щоб завдання, які ставляться перед ним під час навчальної 
діяльності, були не тільки зрозумілі, а й внутрішньо прийняті ним, тобто щоб вони придбали 
значимість для студента. Так як дійсне джерело мотивації людини знаходиться в ньому самому, то 
необхідно, щоб він сам захотів щось зробити і зробив це139. 

Тому основним мотивом навчання є внутрішня спонукальна сила. Наприклад, одним з таких 
спонукальних мотивів може стати бально-рейтингова система (БРС) оцінки знань студентів. Дана 
система, як одна з сучасних технологій, використовується в сфері управління якістю освітніх послуг і 
є основним інструментом оцінки роботи студента в процесі навчально-виробничої, наукової, поза 
навчальної діяльності та визначення рейтингу випускника на виході. Що дає БРС? Підвищується 
об’єктивність оцінки студентських досягнень у навчанні. У бально-рейтинговій системі іспит 
перестає бути «останнім вироком», тому що він тільки додасть бали до тих, які набрані за семестр. 
Цією системою знімається проблема «сесійного стресу», так як якщо по завершенні курсу студент 
отримує значну суму балів, він може бути звільнений від здачі іспиту чи заліку. 

Як правило, студенти вищих навчальних закладів набагато більше дізнаються про обраної 
ними професії під час проходження практики, виконання лабораторно-практичних робіт. Вони 
бачать стимул, мотивацію для подальшого теоретичного навчання, розуміючи, що можуть 
застосувати отримані знання на практиці. Поштовхом до цього можуть стати, наприклад, проектні 
групи, сформовані для здійснення будь-якого проекту. 

Як висновок ми можемо сказати, що студент захоче і буде вчитися сам тільки тоді, коли це 
заняття буде йому цікаво і привабливо.  
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УДК 37.015.311.101.3 
Муц Оксана 

кандидат історичних наук,  
заступник директора з навчальної роботи 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного 
 

Шляхи формування емоційного інтелекту у процесі професійної підготовки 
 

Парадигма реформування та розвитку системи освіти України орієнтована на  всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації, 
виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування 
своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагаченні на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня 
громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору140141. 

Компетентнісний підхід до освіти на усіх рівнях, вимагає вибудовування освітньої траєкторії, 
що забезпечить розвиток особистості здобувача освіти та формування його як свідомого, 
відповідального громадянина. Усі ці аспекти, орієнтують на укладення відповідного навчального 
контенту у якому має місце завдання з розвитку емоційного інтелекту та соціальних навичок.  

Емоційний інтелект – це здатність мотивувати себе і незважаючи на труднощі, наполегливо 
йти до мети, вміння стримувати імпульсивні дії та відкладати задоволення, контролювати свій 
настрій і не дозволяти стражданням блокувати раціональне мислення, співпереживати й 
сподіватися142. 

Відзначимо, що Давоському економічному форумі 2016 р. у звіті про майбутнє професій 
визначили навички, які будуть потрібні 2020 році, серед них значна частина стосується 
комунікативної сфери інша частина: здібностей комплексного вирішення проблем, креативності, 
когнітивної гнучкості та критичного мислення.  

Емоційний інтелект у життєдіяльності людини стоїть поряд з професійними вміннями та 
якостями. Стресозахисні та адаптивні функції емоційного інтелекту є вагомим потенціалом для 
ефективного виконання виробничих задач та трансформації професійної діяльності в цілому143. 

У процесі професійної підготовки формування емоційного інтелекту відбувається на 
висхідній стадії, що проявляється у здатності володіти особистісними властивостями, професійній 
динамічності, автономності та комунікативності та знаннями корпоративної культури і 
співробітництва 144145.  

Оптимальні форми, методи та засоби навчання дозволять досягнути якісних результатів 
навчання, зокрема в емоційній та психомоторній сферах. Нами визначене коло таких результатів в 
емоційна сфері:  демонструвати ставлення до соціальних проблем; інтегрувати набуті теоретичні 
знання в професійну діяльність; цінувати та поширювати національні традиції, виховувати 
національну свідомість на досвіді українського народу; демонструвати власні думки, виробляти 
вміння дискутувати, аргументувати свою позицію; оцінювати комунікативну ситуацію; формувати 
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навички креативного підходу до вирішення проблем; усвідомлювати відповідальність за безпеку 
життя і здоров’я; вміти приймати рішення і застосовувати способи мислення і готовність нести 
відповідальність за свої дії; сприймати і правильно відображати управлінські завдання, пов’язані з 
високим рівнем змін у громадському секторі; формувати уявлення про засади свідомого 
господарювання, опанування сучасним суспільним і економічним мисленням; відстоювати власну 
думку під час опрацювання суспільно-економічних завдань та психомоторній сфері: відтворювати 
визначення основних понять, теоретичного матеріалу, засвоєного у процесі вивчення навчальних 
дисциплін; розробляти власні відповіді на основі опрацьованого теоретичного і  практичного  
матеріалу;  вдосконалювати  здатність до самоосвіти;; продемонструвати навички елементарних 
розрахунків і складання графіків; ініціювати розв’язання конкретної управлінської ситуації власними 
рішеннями; побудувати на початковому рівні бізнес-план, обґрунтувавши на яку спільноту він 
розрахований і якими економічними та управлінськими засобами має бути реалізований; 
рейтингувати обраний вид спорту засобами менеджменту; оцінювати власну поведінку та поведінку 
інших людей з позицій її правомірності та протиправності, пояснювати оцінку, спираючись на норми 
права; вміти характеризувати і аналізувати різні джерела інформації; здійснювати складні логічні 
інтелектуальні операції з правовою інформацією: аналізувати, порівнювати, систематизувати, 
структурувати, узагальнювати, робити висновки, розуміти та пояснювати державно-правові 
закономірності, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та тенденції; використовувати 
класифікацію державно-правових явищ та юридичних фактів як важливий спосіб пізнання 
складності й багатоманітності правової сфери життя та діяльності суспільства і держави; 
дотримуватися правил дипломатичного протоколу та етикету у проведенні бесід, зустрічей, 
переговорів; вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, приймати обґрунтовані та 
оптимальні рішення146. 

Досягнення визначених результатів забезпечить змістовний навчальний контент, завдання 
та форми та методи навчання, що скеровані на розвиток емоційної сфери, формування 
відповідальності та здатності до самоосвіти.  

Таким чином, формування емоційного інтелекту у системі професійної підготовки дає 
можливість діяльнісний підхід зробити ефективнішим, адже особистість фахівця скерована на 
професійний розвиток і вдосконалення. Здатність розуміти власні емоції та емоцій інших сприяють 
професійній рефлексії, самосвідомості усвідомлення себе як особистості, як професіонала, 
усвідомлення своїх дій, поведінки та встановленню вигідних взаємостосунків з людьми.  
 
 
УДК 378.147  

 
Несторук Наталя 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
 доцент кафедри педагогіки та методики викладання, 

ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», м. Бахмут, Україна 
 

Студіювання оптимізації навчально-виховного процесу сьогодення 
на засадах сучасних технологій навчання 

 
Наукова спільнота завжди опікувалась питанням: як вчити і чому? Тобто маємо мету: 

максимально розвинена особистість за мінімальний проміжок часу. 
При вивченні теоретичних джерел з досліджуваної проблеми можна прийти до висновку, 

що оптимізація є невід’ємним процесом сучасного навчально-виховного процесу і діє вона на 
засадах сучасних технологій навчання. Це формує конкурентоспроможну особистість, яка в 
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майбутньому зможе з легкістю знайти собі місце на ринку праці в мінливих умовах сьогодення і 
буде здатна на постійну самоосвіту і творчий розвиток.  

Оптимізація процесу виховання – забезпечення цілісного циклу виховного процесу, що 
включає діагностування рівня вихованості учня й формулювання мети, планування та організацію 
діяльності, контроль і регулювання діяльності й відносин, аналіз виховних результатів147. Виховний 
та навчально-виховний процес поняття тотожні, що мають спільні мету – формування всебічно 
розвиненої особистості. Виховання – процес взаємодії вихователя і вихованця з метою формування 
особистості для самореалізації в усіх сферах життєдіяльності148. Навчання – динамічна взаємодія 
(співробітництво, партнерство) учителя та учнів, спрямована на засвоєння учнем в активній 
навчально-пізнавальній діяльності змісту освіти, самовизначення особистості, становлення культури 
її життєдіяльності149. Навчальний процес – узагальнений варіант руху навчання за певних умов (у школі, 
ПТУ, вузі, у різних навчальних закладах і в різних класах)150. Ці процеси мають спільні принципи, методи, 
форми, засоби впливу на здобувачів освіти, тому перекладаючи дане визначення на навчально-
виховний процес отримаємо наступне тлумачення. Оптимізація навчально-виховного процесу – 
забезпечення цілісного циклу навчально-виховного процесу, що включає діагностування рівня 
освіченості, вихованості здобувачів освіти й формулювання мети, планування та організацію 
діяльності, контроль і регулювання діяльності й відносин, аналіз навчально-виховних результатів за 
максимально сприятливих умов діяльності: принципів, методів, форм, засобів. Все актуальнішим в 
освітньому процесі стає використання в навчанні прийомів, методів та засобів, які формують вміння 
самостійно здобувати знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. 
Інформаційні технології щільно задіяні у цих процесах. А це свідчить про те, що у сучасного 
здобувача освіти повинні бути сформовані універсальні навчальні дії, що забезпечують здатність до 
організації самостійної навчальної діяльності. Оптимізація процесу навчання синтезує різні форми і 
методи в певному поєднанні, кожен раз найкращим чином для конкретної ситуації. Одним із 
пріоритетних напрямків процесу оптимізації сучасної освіти є інформатизація, тобто впровадження 
засобів нових інформаційних технологій в систему освіти. 

Технологія – це сукупність методів та засобів для досягнення бажаного результату151.  
Завдяки технологіям освіта перейшла від пасивної та реактивної до інтерактивної та агресивної152. 

Інформатизація освіти - це процес впровадження в освіту інформаційних знань, методів, 
технологій153. Інформаційні технології вже стали потужним фактором підвищення ефективності 
вивчення навчальних дисциплін, що сприяють підвищенню міцності знань, інтересу здобувачів до 
предмету, загальної ефективності навчально-виховного процесу, дозволяють заощадити час на 
вивчення навчального матеріалу. Інформаційна технологія навчання – процес підготовки і передачі 
інформації учню, засобом здійснення якого є комп’ютер154.  

Проблема інформатизації освіти є одним з пріоритетних напрямків соціальної сфери. При 
цьому слід враховувати фізіологічні та психологічні ризики в разі надмірного використання засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Було розроблено нові форми та методи навчання, орієнтовані на використання 
інформаційно-комунікаційних пристроїв, але не всі вони працюють без проблем на практиці і мають 
свої недоліки (концептуальні та зовнішні).  
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Концептуальні недоліки відносяться до самого методу застосування даних пристроїв, 
наприклад виведення на великий екран проектору багато тексту без відео супроводження або 
малюнків, невірно зіставлену методику.  

Зовнішні недоліки включають в себе невміння роботи з пристроями викладачем, нестачу 
фінансування для обладнання аудиторій, тощо. Ці проблеми гостро стоять на шляху освіти до 
повноцінного використання усіх переваг технологічних пристроїв. 

Окремо належить розібрати форму навчання за допомогою Інтернету – дистанційне 
навчання. Вона має як недоліки так і переваги.  

Недоліками використання форми навчання на дистанції за допомогою Інтернету є високі 
вимоги до здобувача освіти та педагога. Здобувач освіти має чітко розуміти значущість навчання та 
виконувати завдання з усією належною віддачею. Викладач повинен розробити особливі програми 
для ефективної праці на віддалені, особливий пакет завдань, має постійно стежити за успіхами 
здобувачів освіти та вчасно надавати допомогу, відчувати де саме здобувач освіти має утруднення. 
Навчання через Інтернет також вимагає перелік додаткових вимог до здобувача освіти та 
викладача, наявність обладнання та доступ до мережі Інтернет. 

З іншого боку дистанційна освіта надає переваги незалежності від часу та місцезнаходження 
здобувачів освіти та викладача. Прикладом такої електронної взаємодії зі здобувачами вищої освіти 
є ГІІМ ДВНЗ ДДПУ на період карантину в країні: всі завдання доступні на платформі Moodle, також 
дублюються шляхом надсилання через електронну пошту; консультування здійснюється засобами 
мобільного зв’язку, спілкуванням в різноманітних месенджерах (листування, аудіо, відео).Крім того, 
розвиток телекомунікацій створює комфортне середовище для навчання здобувачів освіти з 
обмеженими можливостями або підвищення кваліфікації працівників, даючи їм можливість 
отримати доступ до навчальних матеріалів в будь-якому місці і в будь-який зручний час. 
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Відкриті освітні ресурси як засіб студентоцентрованого навчання та професійного 
вдосконалення 

 
Спалах COVID-19 підкреслив критичне значення цифрового доступу до відкритих освітніх 

ресурсів та культурної спадщин, що дозволяють реалізувати широкий спектр інноваційних підходів і 
технологій для вирішення актуальних проблем суспільства. До відкритих освітніх ресурси 
відносяться публічні репозиторії, електронні бібліотеки, музеї, що кардинально змінює освітнє 
середовище і рекомендовано педагогам для ефективного впровадження.  

Сучасні технології, зокрема штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, мобільні 
технології, SMART-лабораторії, висувають більше освітніх можливостей для соціальної адаптації 
молодих людей в умовах розбудови цифрової інклюзивної екосистеми. Проте, криза, в якій 
потрапило людство сьогодні та необхідність швидкого занурення в цифрові засоби та онлайн освіту 
може уповільнити зусилля вишів, що спрямовані на якість формування як професійних 
компетентностей педагога, так і «soft skills» (так званих, м’яких навичок), зокрема лідерство, 
критичне мислення, креативність, міжкультурна компетентність тощо.  

С перших днів кризи люди на ресурсах провідних організацій було запропоновано 
інформацію про масові відкриті онлайн курси (MOOCs) та відкриті освітні ресурси, що відкриває 
доступ до знань під ліцензією Creative Commons155 за умови забезпечення курації, адаптації, 
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багаторазового використання для викладання, навчання та дослідження156. Без сумніву, для 
втілення цього підходу в життя, необхідні спільні зусилля, серед яких перспективним є рух за 
відкритий доступ до науки, освіти та культури, що може виступати каталізатором позитивних змін.  

Підготовка університетів до майбутнього вимагає розглядати потенціальну значущість 
відкритих освітніх ресурсів не лише у електронному навчанні, але й у їх інтеграційній силі, яка може 
покращити вищу освіту в цілому157. Безперечно, це зумовлює зміну стилю викладання, що призводе 
до дуже швидкої і всебічної зміни ролі педагогів: вони стають проектувальниками, керівниками, 
менеджерами, кураторами, тьюторами, фасилітаторами, що здатні адаптувати, управляти і 
оцінювати освітнє середовище. 

Таким чином, акценти переносяться на поступовий перехід від зовнішнього управління 
освітньою діяльністю до свідомого самоуправління, що обумовлює реалізацію ефективної моделі 
рефлексивної діяльності студентів щодо процесів аналізу якості навчання. Безперечно, особлива 
увага має приділятися якості професійного вдосконалення та неперервної освіти, яка обумовлена 
вимогами до формування студентів як активних рівноправних учасників158. У підготовці 
відповідального педагога щодо впровадження інновацій студентоцентрованого навчання159 у 
сучасному освітньому просторі ми першочергову увагу приділяємо дослідженню якості відкритих 
освітніх ресурсів у поєднанні з навичками 21 століття.  

У такий спосіб, при розробці курсу «Засоби цифрової підготовки» ми намагалися привернути 
увагу студентів до актуальних питань відкритої освіти, а саме: в галузі програмного забезпечення – 
це розробки з відкритим кодом, а також засоби культурної спадщини GLAM – галереї, бібліотеки, 
архіви та музеї. Спираючись на зміну освітнього ландшафту, ми запропонували створення портфоліо 
таких ресурсів як основи для конструювання персоналізованого навчального середовища. Тобто 
використання портфоліо дозволяє визначити загальний потенціал студентів, скорегувати 
досконалість індивідуальних навчальних програм, зміст, форми, методи та засоби організації 
діяльності, зокрема, інтегрованих знань, загальних компетентностей (критичного мислення, 
креативності тощо).  

Зокрема, ми звернули увагу на те, що технологія портфоліо допомагає студентам першого 
року навчання у свідомій організації навчально-пізнавальної діяльності та самонавчання, а саме: 
студенти навчаються відповідати за розуміння того, що їм необхідно знати й вміти робити, ясно 
усвідомлюють рівень власних успіхів, визначають цілі та напрями подальшого росту, а також 
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здобувають здатність до розробки планів удосконалення власної діяльності160. Отже з орієнтацією 
на провідну мету сучасної педагогічної освіти – формування педагога-дослідника – врахування 
особливостей студентоцентрованого навчання має стати ключовим ланцюгом якісних процесів змін. 

Таким чином, провідна ідея розробки цього курсу полягала у формуванні компетентностей 
вчителя за трьома ключовими напрямами, а саме: вміння працювати з сучасним знанням, 
технологією і інформацією, вміння працювати з іншими людьми, а також вміння працювати з 
суспільством і у суспільстві. Водночас для студентів факультетів іноземної філології, мистецтв, 
художньо-графічного, психології та соціології використання відкритих освітніх ресурсів відбувалося у 
відповідності до критичного осмислення ризиків цифрових інновацій для освіти, соціальної 
взаємодії, суспільства сталого розвитку. 

В дослідженні особливостей цифрової та академічної грамотності, що необхідна для 
успішного навчання у 21 столітті, ефективного застосовування знання про відкрите ліцензування для 
використання відкритих засобів навчання ми звернули увагу на MOOCs та мікро-курси. Серед них є 
низка таких, що відкриті й чутливі до потреб студентів, надають можливість студентам у власному 
темпі опрацьовувати контент, виконувати завдання, проходити різні варіанти оцінювання та 
сертифікації. Зазначимо, що для зручності пошуку MOOCs в Інтернеті розроблено агрегатори161 
MOOC LIST та Class Central, за допомогою яких значно спрощується опрацювання інформації про всі 
актуальні курси через наявні фільтри. 

Проте, слід зауважити, що існують певні переваги, для вітчизняної платформи Prometheus, 
що пропонує специфічні для України курси, які реалізовані українською мовою, а також адаптовані 
курси, що є недоступними для певної частини освітян через мовний бар’єр. Без сумніву, практична 
користь та більша пристосованість до реальних потреб роботодавців курсів цієї платформи 
обумовлена результатом співпраці проектних команд з провідними компаніями, що залучаються до 
активної участі в розробці програм курсів та окремих модулів. 

Таким чином, сучасний стан надає переконливе мотивування необхідності впровадження 
відповідних курсів для магістерським програмам, що мають відповідати сучасним викликам щодо 
встановлення балансу між освітою для кваліфікації, соціалізації і особистісного розвитку науково-
педагогічних кадрів.  
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Розвиток особистісного творчого потенціалу: компетентнісний підхід 
 

Процеси кардинальної перебудови всіх сфер суспільного життя супроводжуються рішучим 
зламом традиційних ідеалів і стереотипів суспільної поведінки. У зв’язку з цим виникає й 
реалізується можливість масового переходу до інших життєвих цінностей, на інші світоглядні 
позиції, які багато в чому відрізняються від тих, що вважалися суспільними ідеалами ще донедавна. 
У цьому контексті зазначимо, що умови для розвитку України відзначені глибокою та тривалою 
соціально-економічною кризою, духовним та моральним занепадом, деградацією культури, 
дегуманізацією людських відносин. Для розв’язання означених проблем необхідно, щоб більшість 
людей володіла здатністю нестандартно підходити, аналізувати та вирішувати завдання сучасності, 
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що потребує постійного розвитку особистісного інтелектуального  потенціалу. Особливо це 
стосується молодого покоління українських громадян, більшість з яких є студентами вищих 
навчальних закладів.  

Потреби швидкого економічного оновлення господарства країн, зростання інформатизації 
суспільства, необхідність використання передових наукових технологій ставлять перед вищою 
школою низку завдань, серед яких основне місце посідає проблема розвитку творчих 
індивідуальних здібностей особистості. Особистість кожної людини завжди є складним і унікальним 
утворенням, що постійно розвивається. Ця особливість стосується і студента. Взагалі, студентство є 
особливою соціальною групою, що формується з усіх прошарків населення. По суті, це інтелігенція, 
оскільки вона зайнята навчанням як видом розумової праці. 

Найсучасніші дослідження досвіду країн з найвищим рівнем економічного розвитку 
доводять, що сучасні фахівці є основним чинником розвитку економіки, заснованої на знаннях, 
фактором прогресу сучасного суспільства та гарантією успішності виробничих процесів у країні. У 
цьому контексті в доповіді ЮНЕСКО зазначається, що підприємцям все частіше потрібна не 
кваліфікація, що асоціюється з умінням здійснювати ті чи інші операції матеріального характеру, а 
компетентність, яка розглядається як свого роду коктейль навичок, властивих кожному індивіду, де 
поєднуються кваліфікація в строгому сенсі цього слова... соціальна поведінка, високий рівень 
саморегуляції, ініціативність і здатність до ризику. При цьому компетентність є «інтегральною якістю 
особистості, здатністю успішно розв’язувати проблемні ситуації, що проявляється як смисловий 
зв’язок глибоких і міцних знань та цінностей людини; вона обумовлена здібностями людини, її 
зацікавленістю до діяльності у певній галузі, у готовності досягати успішних результатів та вмінням 
ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем»162.Таким чином, компетентнісний підхід стає 
основою системи відносин, яка інтегрує вимоги бізнесу, та завдання сучасної освітньої парадигми. 
При цьому використання компетентнісного підходу у розвитку творчого потенціалу студентів є 
актуальною умовою підвищення ефективності їх професійної підготовки. 

В сучасних умовах роботодавці зацікавлені у фахівцях, які є конкурентоспроможними на 
ринку праці. Вектор розвитку ринку праці орієнтується на навички міжособистісного спілкування 
(interpersonal skills), особистісний потенціал (personal qualities), навички побудови кар’єри (career 
attributes), що спонукає до розвитку нових тенденцій в освіті.  Головна вимога сучасного суспільства 
до випускника закладу освіти полягає в здатності реалізувати творчий потенціал, швидко приймати 
рішення, бути мобільним, адаптуватися до умов зовнішнього та внутрішнього середовища, яке 
стрімко змінюється та розвивається.  

Фундаментальні зміни освітньої парадигми призвели до трансформації ринку праці і нових 
вимог до робочої сили, які окрім професійних компетенцій hard skills включають цілий комплекс 
надпрофесійних навичок, які отримали назву «soft skills». Варто зазначити, що з розвитком освіти, 
змінюються і вимоги до працівників світи, в тому числі й до здобуття студентами hard skills та soft 
skills. Hard skills є навичками, які можна здобути через освіту, опанувавши навчальні програми, 
поліпшуючи знання з навчальних предметів, зокрема самостійного вивчення дидактичної 
інформації та освітніх процесів. До hard skills відносять «вміння педагогів модифікувати навчальний 
матеріал, застосовувати найефективніші форми доступного викладання навчальної дисципліни для 
її ґрунтовного опанування: засоби, методи, підходи, а також спеціальні діагностичні та корекційні 
методики розвитку мислення та оціночних суджень у студентів»163. Soft skills – це «особистісні 
ознаки, риси особистості студентів, притаманні лише одній особі, які характеризують її 
комунікативні вміння і здібності у спілкуванні з іншими, у вирішенні питань різної складності, щоб 

                                                           

162
Островська Г.Й., Малюта Л. Я., Кузь Т. І.Трансформування моделі управління розвитком інтелектуального 

потенціалу промислового підприємства: компетентнісний підхід.Соціально-економічні проблеми та держава. 
Електронне фахове видання. Випуск 2 (21). 2019. С. 183.  
163

 Козачінер О. С. «Hard skills» та «Soft skills» інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови. Теорія і 
методика професійної освіти. 2019. № 10. С.154.  



Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

 

 

80 

досягти успіху у подальшій професійній діяльності»164. Soft skills властиві особисті якості студентів, 
їхні власні навички та особистісні ознаки, якими володіє кожен вихованець165. 

Зазначимо, що в умовах нової освітньої парадигми країнами-учасницями Європейського 
Союзу прийнято низку документів з метою введення уніфікованої класифікації «soft skills» для 
Єдиного європейського економічного простору. У контексті функціонування нової політики та її 
інститутів, у 2017 р. офіційно прийнято класифікацію під назвою «Європейські навички, компетенції, 
кваліфікації і види занять» (ESCO), що містить тисячу триста вісімдесят чотири навички, затребувані 
ринком праці (ESCO Handbook, 2017). Схожі тенденції в кадровій політиці відзначаються в Австралії, 
Північній Америці, а також низці країн, що розвиваються. Відомі дослідницькі центри США 
досліджують феномен «soft skills», зокрема, Університет Фенікса на основі методології форсайта 
підготував прогноз щодо розвитку затребуваних навичок на ринку праці (IFTF, 2011).  

«Soft skills» є професійними, міжособистісними та внутрішньо особистісними навичками, які 
дають змогу бути успішними у професійній сфері. Оскільки для різних видів діяльності 
пріоритетними є різноманітні види soft skills, їх вичерпної класифікації, що покриває усі сфери, не 
існує. У літературних джерелах превалюють три категорії вказаних навичок166:  

1. Соціально-комунікативні: комунікативні навички, міжособистісні навички, групова робота, 
лідерство, соціальний інтелект, відповідальність, етика спілкування. 

2. Когнітивні: критичне мислення, навички вирішення проблем, новаторське (інноваційне) 
мислення, управління інтелектуальним навантаженням, навички самоосвіти, інформаційні навички, 
тайм-менеджмент.  

3. Атрибути особистості і складові емоційного інтелекту: емоційний інтелект, чесність, 
оптимізм, гнучкість, креативність, мотивація, емпатія.  

Вважаємо, що одним з пріоритетних підходів щодо формування soft skills у процесі 
навчання, є врахування відповідних здібностей, таких як «4 К або 4 C’s» (критичне мислення  – 
сritical thinking; креативність (творчість) – сreativity; колаборація – сollaboration; комунікація – 
сommunication). У цьому контексті виокремимо найефективніші методичні прийоми, що дають 
змогу інтегрувати soft skills в процесі навчання.  

Так, для формування критичного мислення актуальним є постановка пізнавальних завдань, 
створення під час навчального процесу проблемних ситуацій, що містять протилежні точки зору, які 
ставлять студентів перед необхідністю мислити та самостійно приймати рішення.  

Креативність розкривається за врахування індивідуально-психологічних особливостей 
студентів, за створення умов вільного вибору видів навчальної діяльності та темпу засвоєння 
матеріалу, а також при застосуванні різних підходів до оволодіння навчальним матеріалом. При 
цьому відбувається як розкриття інтелектуального потенціалу особистості, так і визначення її 
найкращих якостей та психічних особливостей, формування оцінно-емоційного ставлення до світу. 
Пізнавальний інтерес та виборча спрямованість особистості направляє студента на активний 
самостійний пошук знань і способів їх одержання.  

Особливої актуальності та значимості набуває навчання у співпраці. Вказана методика 
формує вміння міжособистісного спілкування. Студенти вчаться поважати думки інших, враховувати 
та продуктивно використовувати ресурси своєї групи, чути один одного, Створюється атмосфера 
взаємодопомоги, співробітництва; формуються навички управління часом, що сприятиме 
підвищенню рівня знань. 

Безперечно, основою формування soft skills у процесі навчання слугує комунікативна 
спрямованість. Щоб сформувати комунікативну компетенцію у студентів, недостатньо наповнити 
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навчальний процес комунікативними вправами, які дають змогу розв’язувати відповідні проблеми. 
Необхідно спрямувати їх увагу на саму ідею та можливі шляхи вирішення завдання.  

Сучасна вища професійна освіта в Україні тільки стоїть на порозі реформ, пов’язаних з 
орієнтацією навчання на розвиток навичок, що мають попит на ринку праці. Більшість закладів 
вищої освіти не приділяють належної уваги «soft skills», при цьому навчальні програми 
перевантажені навчальними дисциплінами, які розвивають у студентів навички, пов’язані зі 
знанням фундаментальних та спеціальних дисциплін, здобуттям практичної підготовки, тобто hard 
skills. При цьому основу модернізації складають інноваційні перетворення практично всіх складових 
освітньої системи, включаючи безперервну освіту, on-line освіту, змішане навчання. Таким чином, 
основними методами розвитку soft skills слід вважати: самонавчання – самостійне вивчення 
інформації про моделі успішної поведінки; пошук зворотного про успішність своєї поведінки в 
аспекті розвитку конкретного досвіду;  навчання на досвіді інших, робота з наставником; фонові 
тренінги – вправи, розвиваючі певні компетенції;  кейс-методи;  поєднання навчання та професійної 
діяльності (дуальна освіта).  

Висновки. Ліквідація розриву між навичками, які потребують роботодавці, та які формують 
вищі навчальні заклади залишається актуальною проблемою не тільки в Україні, але і в інших 
країнах світу. Серед фахівців існують ідеї включити такі курси в університетську освіту, як 
«Емоційний інтелект»; «Критичне мислення»; «Проектний менеджмент»; «Фінансова грамотність» 
тощо. Університети вже сьогодні мають працювати над оновленням навчальних програми з огляду 
на тренди майбутнього та вимоги роботодавців. Отже, в сучасних умовах наявність універсальних 
компетенцій, їх розвиток є основою професіограми фахівця і запорука його кар’єрного зростання.  

Модернізація системи освіти і, відповідно аспекти формування компетенцій, розглядаються 
на сучасному етапі практично у всіх країнах, тому можна говорити, що цей аспект відіграє роль 
об’єднуючої тенденції побудови єдиного освітнього простору. 
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Залучення викладачів та студентів до врядування 

як один з показників ефективності діяльності університету 
 
У звіті T. Estermann, V. Kupriyanova«InsightfromIrelandandothercountries»167, 2018 аналізується 

розвиток вищої освіти Ірландії та її становлення на досягнення ефективності діяльності 
університетів. Значну увагу приділено академічній автономії та розвитку вдосконалення викладання 
і навчання. У зв’язку з цим в Ірландії було проведено Національний форум для викладання та 
навчання, на якому обговорювалися сертифікація здібностей у викладанні, розвиток цифрових 
ресурсів у викладанні, налагодження зв’язків серед колег та однодумців, створення простору для 
спілкування та обміну думок, залучення студентів до процесу вдосконалення викладання і 
навчання. 

Ірландські заклади вищої освіти активно працюють разом, щоб підвищити освітню 
ефективність і результативність. Це має вирішальне значення в світлі значних змін як в зарахуванні 
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студентів, так і в фінансуванні. Відповідно до національних пріоритетів в області доступу до вищої 
освіти, сектор зробив серію недавніх успішних ініціатив, таких як впровадження центральних 
додатків і процесів прийому для доступу студентів, національне дослідження залученості студентів і 
спільне поліпшення викладання і навчання. Практики шляхом систематичного та системного обміну 
передовим досвідом та схемами спільної підтримки168.  

Одним із національних пріоритетів вищої освіти Ірландії - це відмінна та доступна система 
вищої освіти, відкрита для широкого кола потенційних студентів протягом усього життя. Для того, 
щоб реагувати на цей пріоритет найбільш ефективно, ірландські заклади вищої освіти спільно 
працювали над розробкою та впровадженням реформи та розширення схем доступу третього рівня 
для студентів з неблагополучного соціально-економічного походження та для студентів з 
обмеженими можливостями.  

Задля досягнення ефективності діяльності університетів акцентовано увагу на таких 
складових освітньої діяльності університету: 

Удосконалення викладання та навчання169. Покращення викладання та навчання у співпраці 
надає можливість кращого використання ресурсів та покращення досвіду студентів. Сектор Ірландії 
досяг значного прогресу у галузі розширеного викладання та навчання через Національний форум 
сприяння викладанню та навчанню у вищій освіті. Національний форум170 ставить за мету підвищити 
якість навчального досвіду для всіх студентів, об’єднавши всіх тих, хто бере участь у формуванні 
викладання та навчання третього рівня в Ірландії, щоб підтримати та розвинути відмінні практики. 
Створення Форуму було зумовлене більш глибоким розумінням важливості академічного лідерства 
та професійного розвитку для викладання та навчання, необхідністю об’єднання прекрасної 
практики та «сприяння інноваціям, уникаючи дублювання», а також цифрових можливостей та 
викликів тощо.  

Національний форум ґрунтується на ключових онлайн-викладацьких та дослідницьких 
ресурсах, які були розроблені в останні роки, а також на колегіальному дусі, що стоїть за ними, 
шляхом створення національної цифрової платформи для викладання та навчальних ресурсів та 
результатів досліджень. Національний форум досяг перших важливих результатів на своєму 
першому етапі роботи. По-перше, спільно розроблена та апробована перша, сучасна, адаптивна та 
відповідна Національна рамка професійного розвитку, а також перша рамка цифрових навичок та 
перша багатовимірна національна система нагород171. Це також дозволило сектору розробити 
перші теми вдосконалення навчання та навчання в Ірландії, встановити маршрути для 
сертифікованого розвитку цілеспрямованих навчальних навичок (наприклад, використання 
«цифрових значків»), створити спеціалізовані цифрові ресурси для перетворення викладання, 
створити мережу для спілкування, консультацій та поширення, а також мобілізувати та залучати 
студентів до покращення викладання та навчання. 
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Залучення студентів172. Спільна закупівля інструменту опитування студентів може принести 
значні переваги як на інституційному, так і на національному рівнях, підсилюючи більш широкі 
процеси забезпечення якості та відгуків студентів. Це забезпечує цінність для закладів, яким не 
вистачає механізму опитування студентів, і пропонує більш впорядковану та інтегровану систему 
для тих, хто досяг більшого прогресу в цій галузі. Ірландське опитування участі студентів (ISSE)173 
було розроблено у відповідь на рекомендацію Національної стратегії вищої освіти до 2030 року 
щодо створення всеосяжної та анонімної системи зворотного зв’язку студентів у поєднанні зі 
структурами для забезпечення негайного вирішення проблем студентів. ISSE – це онлайн-
опитування студентів, які навчаються на першому та середньому курсах, та викладачів аспірантів, які 
збирають інформацію про залучення студентів. Спираючись на австралійське опитування участі 
студентів (AUSSE), ISSE пілотувались у 2013 році за участю понад 12 700 студентів та 26 вищих 
навчальних закладів. Це перше національне опитування участі студентів в Ірландії та перше 
загальносистемне дослідження в Європі. Студентів запитують про їх досвід у таких сферах, як 
академічні виклики, активне навчання, студентський колектив,  взаємодія та інтегроване в роботу 
навчання, а також результати їх навчання, готовність до кар’єри та загальне задоволення. 
Результати опитування, яке зараз проводиться щорічно та досягає середніх показників відповіді 
понад 25%, інформує інституційне та програмне управління, а також національні процеси 
формування політики та забезпечення якості. 

Зробити оцінку процесів викладання, навчання та їх результатів центральними для розробки 
міжнародного університетського рейтингу, який поки що охоплює лише європейський континент, 
спробували в 2018 році аналітики з команди ТНЕ. Так з’явилися Європейські рейтинги викладання 
(THE Europe Teaching Rankings)174, які було надруковано 11 липня 2018 року. Індикатори цього 
рейтингу формувались навколо чотирьох головних вимірів175:  

На скільки ефективно університет залучає студентів?  
Чи має університет можливості ефективно проводити процес навчання?  
Чи надає університет релевантні на слідки навчання для студентів?  
Чи має викладацьке та навчальне середовище інклюзивний характер? 
Вага оцінки взаємодії є в цьому рейтингу найбільшою та складає 40%. Вона охоплює такі 

індикатори176:  
включення студентів в університетське життя – 10%;  
взаємодія студентів – 10%;  
рекомендації студентів – 10%;  
готовність студентів до майбутньої кар’єри – 5%;  
зв’язок з ринком праці – 5%.  
Вага ресурсної бази навчання та викладання складає 20% та включає такі індикатори177:  
співвідношення кількості викладачів та студентів – 7,5%;  
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співвідношення кількості наукових статей у журналів, індексованих базою даних SCOPUS, до 
кількості академічних співробітників – 7,5%;  

оцінка студентами якості освітніх послуг – 5%.  
Оцінка результатів важить у цьому рейтингу 20% та складається з таких індикаторів: 1) оцінка 

академічної репутації– 10%; 2) кількість випускників, які успішно закінчили навчальні програми 
порівняно з кількістю вступників – 5%; 3) оцінка студентами прикладного значення отриманих знань 
для подальшої роботи – 5%. Оцінка середовища важить 20% та включає в себе оцінку гендерного 
балансу серед викладачів (10%) і серед студентів (10%)178. 

У 2019 році було включено два нові показники до індикаторів навколишнього середовища: 
мобільність студентів Erasmus + та частку іноземних студентів. Метричні показники для інших двох 
індикаторів довкілля (гендерний баланс академічного персоналу та студентів) згодом змінилися. 

Гендерний баланс студентів та викладачів університету розглядається для того, щоб дати 
зрозуміти, чи забезпечує заклад різноманітним та інклюзивним навчальним середовищем для 
студентів179. 

Індикатор щодо міжнародних студентів вказує на те, чи здатний університет залучити 
таланти з усього світу та запропонувати мультикультурне містечко, де студенти з різних груп можуть 
вчитися один у одного. 

Індикатор мобільності студентів Erasmus + вимірює частку студентів, які брали участь у 
програмі обміну студентами Erasmus + Європейського Союзу. Це вказує на здатність студентів 
отримати вигоду від навчання за межами своєї країни. 

Таким чином, питання оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти є 
актуальним у European Higher Education Area, EHEA (Європейський простір вищої освіти) про що 
свідчать аналітичні звіти European University Association, EUA (Європейська асоціація університетів): 
EstermannT., KupriyanovaV., CaseyM. (2018); Efficiency, Effectiveness and Valuefor Money: Insights from 
Ireland and Other Countries; Estermann T., KupriyanovaV. (2018). Efficiency, Effectiveness and Value for 
Money: Insights from the UKand Other Countries; Pruvot E. B., Estermann T. (2017); University 
Autonomyin EuropeIII: The Scorecard 2017), так і в Україні (публікації вітчизняних дослідників таких як 
Г. Середа, С. Курбатов, В. Рябченко,H. Хворостяна, А. Гаращенко) та ін. 

У звіті T. Estermann, V. Kupriyanova «Insight from Ireland and other countries», 2018 
аналізується розвиток вищої освіти Ірландії та її становлення на досягнення ефективності діяльності 
університетів. Значну увагу приділено академічній автономії та розвитку вдосконалення викладання 
і навчання. У зв’язку з цим в Ірландії було проведено Національний форум для викладання та 
навчання, на якому обговорювалися сертифікація здібностей у викладанні, розвиток цифрових 
ресурсів у викладанні, налагодження зв’язків серед колег та однодумців, створення простору для 
спілкування та обміну думок, залучення студентів до процесу вдосконалення викладання і 
навчання. 

Ірландські заклади вищої освіти активно працюють разом, щоб підвищити освітню 
ефективність і результативність. Це має вирішальне значення в світлі значних змін як в зарахуванні 
студентів, так і в фінансуванні. Відповідно до національних пріоритетів в області доступу до вищої 
освіти, сектор зробив серію недавніх успішних ініціатив, таких як впровадження центральних 
додатків і процесів прийому для доступу студентів, національне дослідження залученості студентів і 
спільне поліпшення викладання і навчання. Практики шляхом систематичного та системного обміну 
передовим досвідом та схемами спільної підтримки. Задля досягнення ефективності діяльності 
університетів акцентовано увагу на таких складових освітньої діяльності університету: доступна 
система вищої освіти, удосконалення викладання і навчання, система залучення студентів. Дані 
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пріоритетні напрями освітньої діяльності університетів Ірландії дозволяє їм мати одну з провідних 
систем вищої освіти і входити до топ-20 найкращих університетів Європи. 

Одним із способів вимірювання ефективності освітньої діяльності університетів є 
університетські рейтинги.  Дослідник С. Курбатов у своїй статті «Університетські рейтинги та 
проблема оцінки якості викладання і навчання», 2018 аналізує THE Europe Teaching Rankings, який 
охоплює такі індикатори освітньої діяльності: 1) включення студентів в університетське життя – 10%; 
2) взаємодія студентів – 10%; 3) рекомендації студентів – 10%; 4) готовність студентів до майбутньої 
кар’єри – 5%; 5) зв’язок з ринком праці – 5%. Ми бачимо, що залучення викладачів та студентів до 
процесів університетського життя є одним з показників ефективності його діяльності. 
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Підходи до навчання, їх зміни й розвиток здобувачів освіти нового покоління 
 
Людина завжди прагне до пізнання. Школа знайомить індивідуума зі світом знань. Завдання 

вищої освіти – в ході послідовного, системного та цілеспрямованого процесу навчання не тільки 
дати достатній обсяг знань для подальшої професійної діяльності, а й допомогти індивідууму стати 
особистістю. Самовизначитися в сучасному світі. Допомогти сформувати особистісну систему 
цінностей. Вік у студентів найбільш підходить для цих цілей. Тінейджери вже мають достатній запас 
знань, що дозволяє їм відчувати себе вище дитячого віку, і в той же час ще немає стійких 
умовностей, які гальмують емоційні пориви. 

Але можна помітити, що багато уваги в освіті приділяється фізичній культурі. Можливо, це 
пережиток радянського минулого, коли імперії потрібні були солдати. Останнім часом більшість 
дослідників прийшли до висновку, що когнітивна революція дозволила Homo sapiens виграти 
конкурентну боротьбу з неандертальцями180. Саме загальна міфологія дозволила розвинути у 
Людини розумної здатність до гнучкої співпраці в колективах181. І в цьому виявився ключ до успіху. У 
античних греків було два типи героя: Ахилес – сильний (тобто дуже сильний), і Одіссей – креативний 
(досить сильний, але він має живий, виверткий розум, іншими словами хитрий)182. Яким би сильний 
не був перший, але в підсумку він загинув. Одіссей же, незважаючи на труднощі, зміг подолати всі 
випробування. Саме тому стародавні римляни перемогли більш фізично розвинених і 
перевершують їх в мистецтві рукопашного бою, але менш організованих галлів. 

Ми часто чуємо: «Зараз не до культури», – і тут необхідно розуміти, що таке твердження 
робить нас на крок ближче до Планети мавп. Бо культуру можна розглядати як комплекс тренувань 
для мозку. Культурна людина має більш живий і чіпкий розум, здатний до прийняття нестандартних, 
і як результат більш конкурентоспроможних, рішень. І якщо раніше першочерговим завданням було 
вижити, то тепер – залишитися Людиною. 
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Але зараз все частіше ми приходимо до розуміння того, що єдиний наш ворог – це ми самі. І 
найголовніший «Дракон» сидить всередині нас. Тому мета і завдання особистості починати кожен 
день з боротьби з внутрішнім драконом. Уже з першого курсу студентам необхідно давати 
можливість освоювати актуальні дослідні інструменти, методи і техніки роботи з фактами культури, 
а також мати можливість включення в практичну реалізацію різноманітних культурних проектів та 
подій. Мистецтвознавець Олександр Ляпін якось сказав: «Навчіться відрізняти Ван-Гога від Гогена, і 
жити стане краще»183. Потрібно розвивати абстрактне мислення, при якому людина має можливість 
виходити за рамки звичної системи координат. 

Основна проблематика питання розвитку людини нового покоління в тому, що без 
глибокого розуміння цінності культури є ризик розвитку егоїзму, лицемірства, і як результат 
авторитарності індивідуума. При уявній його простоті, з’являється помилкове відчуття розуміння 
завдання, і як наслідок недостатньо серйозне ставлення до нього. Спроба пошуку більш «значущих 
причин» легко веде в демагогію і як результат – рух по замкнутому колу, що, по суті, означає тільки 
одне – безвихідь. 

Принципово важливим аспектом освітньої програми є практична діяльність студентів. 
Необхідно безпосередню участь в студентських культурних проектах (клуби для цікавляться кіно, 
театр, відвідування музеїв і виставок, заняття музикою і фотографією, подорожі, соціальний проект 
по роботі з вихованцями дитячих будинків, клуб зустрічей з діячами культури і обговорень 
актуальних культурних подій). 

«Сенс людського існування, можливо, полягає саме в створенні творів мистецтва, в 
художньому акті, безцільному і безкорисливому. Можливо, в ньому якраз проявляється те, що ми 
створені за подобою Бога», – пише А. Тарковський в «Мартиролог»184. 

Світ не перестав би існувати, втративши Гете і Ньютона, але без них він був би іншим світом. 
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Аспекти навчання протягом життя як фактор успіху людини донбаського регіону 
 
Темпи оновлення техніки і технологій, форм організації праці стали значно перевершувати 

темпи зміни поколінь людей. В умовах «кінцевої освіти» в усьому світі загострилися проблеми 
функціональної неграмотності, кваліфікованого безробіття, в світі виник дефіцит політичних, 
економічних, правових, соціально-психологічних, екологічних та інших знань, і щоб вижити в 
стрімко мінливих умовах сьогодення, люди змушені постійно вчитися та переучуватися. Сучасна 
людина має не тільки володіти певним обсягом знань, а й вміти вчитися: шукати і знаходити 
необхідну інформацію, щоб вирішити ті чи інші проблеми, використовувати різноманітні джерела 
інформації для вирішення цих проблем, постійно здобувати додаткові знання. 

Безперервна освіта – безперервна система навчання, яка охоплює загальноосвітню та 
професійну школи, середні спеціальні й вищі навчальні заклади, перепідготовку й підвищення 
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кваліфікації кадрів, самоосвіту. Система безперервної освіти передбачає необхідність створення 
можливостей для задоволення потреби людини в навчанні протягом усього її життя в поєднанні з 
конкретною трудовою діяльністю185. Концепція безперервної освіти заснована на принципах 
безперервності, гнучкості, швидкій динаміці, пов’язаної зі зміною потреб на ринку праці, на 
реалізації концепту освіти «не на все життя, а через все життя». Ключова ідея безперервної освіти - 
ідея розвитку, розкриття індивідуального творчого потенціалу, вдосконалення людини. Процес 
безперервної освіти – це завжди процес взаємопізнання, встановлення понятійно-смислової і 
практико-доцільної відповідності внутрішніх і зовнішніх потреб і очікувань. Безперервність освіти 
здійснюється за наявності обов’язкової внутрішньої спрямованості на процес навчання, стійкої 
пізнавальної мотивації. Розумова діяльність – це надання відомим, розрізненим знакам, нового 
сенсу, шляхом їх інтерпретації та об’єднання в певну цілісність, що відповідає вимогам наукового 
знання і практичної значущості, яка максимально ефективно може бути здійснена при використанні 
герменевтичного способу пізнання, який передбачає кількаразову перевірку, коригування та 
варіантність її кінцевого результату. Взагалі, безперервна освіта включає в себе три складових: 
формальну, неформальну й інформальну освіту. Формальною називається освіта, що надається в 
рамках національної освітньої системи, яка охоплює школи, коледжі, університети та інші офіційні 
освітні установи, що утворюють безперервні «сходи» освіти на базі взаємопов’язаних навчальних 
програм. Кожен завершальний етап формальної освіти закріплюється атестатом або дипломом 
державного зразка. До неформальної освіти відноситься будь-яка організована та триваюча якийсь 
час навчальна діяльність, яка доповнює формальну освіту. Неформальна освіта може мати як 
професійну спрямованість, так і загальнокультурне значення, але вона не впливає на рівень освіти. 
Останнім часом з розвитком засобів комунікації комп’ютерних технологій в нашій країні почала 
розвиватися дистанційні форми додаткового навчання для дітей і дорослих. Використовуючи 
дистанційне навчання, люди можуть мати постійний цілодобовий доступ до освіти, де б і коли б 
вони не вирішили продовжити своє навчання. Це особливо важливо для людей з особливими 
потребами та інших малозахищених груп населення. Інформаційні технології в цьому плані надають 
величезні можливості отримання якісної освіти без великих витрат і віддаленому місці. 
Інформальне навчання включає всі види навчальної діяльності, які не потрапляють під визначення 
формальної та неформальної освіти. Дана форма освіти відрізняється, як правило, невисоким 
рівнем організації та може відбуватися як на індивідуальному (самоосвіта), так і на груповому (на 
робочому місці або в сім’ї)186. Змішане навчання - навчання з використанням традиційного очного 
формату разом з інтерактивними інструментами і цифровими матеріалами. Такий формат на 
лідируючих майданчиках дистанційного навчання використовується на довгострокових, 
середньострокових і короткострокових програмах187. Навчання в віртуальних класах - навчання 
через Інтернет в онлайн зв’язку з викладачем та іншими слухачами. Вебінари на окремих 
платформах, електронні семінари в системах дистанційного навчання в даний час вже досить 
активно проводяться в вузах. Світова практика, яку вже перейняли в Україні, показує, що найчастіше 
це безкоштовні курси з відеолекціями від 15 хвилин до години й більше з тестовими питаннями та 
можливість віддалено отримати сертифікати від відомих викладачів і/або навчальних закладів 
(наприклад курси на відкритих онлайн-платформах https://courses.ed-era.com/, тощо). Активний 
розвиток безперервної освіти обумовлено глобальними тенденціями сучасного ринку, зокрема, 
збільшенням цінності часового ресурсу, об’єктивною необхідністю в постійному отриманні нових 
знань, а також вдосконаленням інформаційних технологій. 

Освіта сьогодення стає безперервною по суті своїй, різноманітною за формою і необхідною 
для повноцінної самореалізації кожної особистості, як фактору успіху сучасної людини Донбаського 
регіону. У демократичній, зі сформованими громадськими інститутами державі тільки особистість, 
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яка досягла життєвого успіху, сповідує принцип єдності знань, переконань і діяльності та перебуває 
в гармонії з собою і світом. У той же час глобалізація, трансформаційні процеси та постійний потік 
нової інформації обумовлюють включення людини в дуже складну систему суспільних 
взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень, творення нових 
фреймів життєдіяльності. 

На сьогоднішній день, в Донбаському регіоні, помітна значна нестача професійних 
кваліфікованих робітничих кадрів. Це обумовлено тим, що в зв’язку з бойовими діями в регіоні, 
багато людей змінили місце проживання, відповідно і місце роботи. Люди повинні 
перекваліфіковуватись, щоб отримати нову роботу. Це наочно показує, що освіта довжиною в життя 
є одним з найважливіших факторів досягнення успіху людини Донеччини. Умови забезпечення 
добробуту людини і національної безпеки держави, поки альтернативи немає. Становлення 
фінансових і суспільних відносин завжди залежало від ступеня освіти людей, від їх здібності до  
самостійного вирішення та реалізації своїх цілей. Характеристики цієї нової робочої сили можуть 
бути режим навчання по відношенню до життя «і захоплення» ідентичністю, презентацією, 
зовнішнім виглядом, стилем життя і нескінченним пошуком нових вражень. Однією з базисних 
проблем безперервної освіти є проблема забезпечення цілісності і наступності освітніх програм для 
формування бажаних компетентностей здобувачів освіти (слухачів) відповідно запитами і 
перспективами розвитку ринку праці. Очевидно, що найбільш ефективним тут може бути 
регіональний підхід, який максимально врахує місцеву специфіку. 
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вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України 
 
Протекціонізм некомпетентності в українському суспільстві як чинник демотивації студентів у 

здобутті ними якісної вищої освіти 
 
Розпочнемо розгляд проблеми зі з’ясування сутності поняття «якісної вищої освіти» як 

ключового словосполучення в темі публікації. При цьому акцентуємо нетотожність дефініцій «Якість 
вищої освіти» і «Якісна вища освіта», оскільки це принципово з позицій методологічного підходу у 
здійсненні адекватних як наукових досліджень проблем вищої освіти, так і практик з їх розв’язання. 
Цю нетотожність засвідчує логіко-семантичний аналіз визначення: «Якість вищої освіти – рівень 
здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 
відповідно до стандартів вищої освіти» 188, яке дається в діючому Законі України «Про вищу освіту». 
Як бачимо, якість вищої освіти визначається рівнем компетентності, що відповідає стандартам вищої 
освіти. Але ж ми достеменно знаємо, що ці стандарти, отже і їхні вимоги з однієї і тієї ж 
спеціальності однакові, а випускники різних ЗВО одного фаху репрезентують різні рівні 
компетентності. Рівень компетентності випускників як критерій якості вищої освіти, якою вони 
володіють, визначається їхньою конкурентоспроможністю на ринках праці відповідного рівня: 
місцевого, регіонального, суспільного, європейського, світового. Те, що українські дипломи про 
вищу освіту не визнаються на міжнародному рівні, засвідчує невідповідність рівня якості вітчизняної 
освіти вимогам цивілізованих ринків праці, визначальним критерієм яких є здорова конкуренція. За 
такою невідповідністю вища освіта не може вважатися якісною. Цим актуалізується необхідність 
визначення й дослідження причин, що не дозволяють забезпечити якість української вищої освіти, 
рівень якої б відповідав європейським і світовим вимогам. Тож якісною вищою освітою логічно 
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вважати ту освіту, що дозволяє особі, яка нею володіє, бути конкурентоспроможною за своєю 
компетентністю на ринках праці. 

Рівень якості вищої освіти і компетентності випускника ЗВО є інтегрованим наслідком 
результатів навчання, які чинний Закон України «Про вищу освіту» визначає, як «знання, уміння, 
навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 
спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої 
програми або окремих освітніх компонентів. Таким чином, якісна вища освіта забезпечується 
якісним навчанням студентів, що залежить від багатьох чинників, зокрема: 

 здатності студентів здобути якісну вищу освіту; 

 рівня підготовленості студентів до здобуття ними якісної вищої освіти за обраною 
спеціальністю; 

 мотивації студентів до здобуття ними якісної вищої освіти; 

 рівня компетентності науково-педагогічних працівників, які долучаються до 
викладання на конкретній спеціальності; 

 матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

 соціального середовища закладу вищої освіти; 

 управління освітньою і науковою діяльністю ЗВО; 

 та ін. 
Погодьмось з тим, що відсутність мотивації у студента до здобуття ним якісної вищої освіти, 

нівелює або зовсім перекреслює всі позитивні чинники забезпечення якісної освіти. Коли таких 
невмотивованих до сумлінного навчання один чи навіть декілька студентів на потоці, це більшою 
мірою проблема цих горе-студентів, яка не демотивує широкий загал студентів, що прагнуть бути 
успішними у навчанні. Але, коли таких невмотивованих студентів 20, 30, а то й більше відсотків від 
широкого загалу, це стає проблемою всіх, починаючи з тих, хто навчається разом з ними і хто їх 
навчає, і завершуючи суспільством. Невмотивовані до сумлінного навчання студенти деморалізують 
соціальне середовище закладу вищої освіти, в якому вони навчаються. Це підтверджує сучасна 
українська соціальна дійсність. 

Проблема мотивації студентів у здобутті ними якісної вищої освіти актуалізується не на етапі 
випуску, а в процесі навчання. Ця проблема вічна як у просторі, так і в часі. Але в нашому 
українському варіанті вона має свої особливості, яких у системному прояві не зустрінеш у країнах з 
демократично-правовими державами, завдяки яким у їхніх суспільствах сформоване цивілізоване 
конкурентне середовище, що вимагає від осіб з вищою освітою належної компетентності. 

До основних причин невмотивованості українських студентів у якісному навчанні, з огляду 
на нашу соціальну дійсність є підстави віднести наступне: 

 Лінь як засіб захисту від небажаної праці. 

 Низькі вимоги до результатів навчання здобувачів вищої освіти, що в наших суспільних 
умовах є наслідком передусім неякісного контингенту студентів, який формується в межах кожного 
зокрема ЗВО, та прагнення зберегти його чисельність. 

 Нецікава навчальна дисципліна чи спеціальність в цілому як проблема професійної 
незорієнтованості. 

 Нецікаве чи некомпетентне викладання. 

 Прагнення уникнути призову на військову службу. 

 Уникнення, хоча б тимчасове, безробіття, що особливо актуально для сільської молоді. 

 Проживати у студентському гуртожитку і працювати, що актуально для іногородніх 
студентів. 

 Небажання працювати робітником. 

 Можливості працевлаштовуватись за наявністю диплому про вищу освіту без вимог до 
реальної компетентності особи, яка володіє дипломом. 

 Та інші причини. 
Тепер розкриємо сутність протекціонізму некомпетентності як соціального феномену, що не 

вмотивовує широкий загал українських студентів досягати високих результатів навчання і в 
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кінцевому підсумку блокує підвищення якості вітчизняної вищої освіти. Розпочнемо зі з’ясування 
сутності термінологічного словосполучення «протекціонізм некомпетентності».  

Спочатку розглянемо дефініцію терміну «протекціонізм», а потім уточнимо те, що підпадає 
під визначення «некомпетентність». Словник іншомовних слів цьому поняттю дає наступне 
визначення: «Протекціонізм [франц. protectionnisme, англ. protectionism < лат. protectio (protectionis) 
– прикриття, захист] – 1) економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки 
від іноземної конкуренції шляхом уведення великих розмірів мита на певні товари, які ввозяться до 
країни, а також низки деяких інших заходів; 2) система протекцій сприяння при вирішенні чиїх-небудь 
справ. Протекція [лат. protectio - прикриття] – заступництво, підтримка, яку надає впливова особа при 
влаштуванні чиїх-небудь справ»189. У цивілізованих країнах з демократично-правовими державами 
протекціонізм сприймається суспільною свідомістю як цілком нормальне явище. Адже природно й 
логічно, коли держава підтримує, піклується та захищає інтереси вітчизняних товаровиробників, а 
впливові особи, які дають протекції, несуть відповідальність власним авторитетом за своїх протеже. У 
цивілізованому конкурентному середовищі репутація цінується дорожче грошей. Там бояться 
втратити особисту репутацію не менше, аніж втратити власне багатство, оскільки усвідомлюють, що з 
доброю репутацією можна відновити матеріальні й фінансові втрати, а із зіпсованою – можна 
приректи себе на збитки. Й втратити те, що маєш. У країнах, де перед законом всі рівні, капіталізм 
загнузданий нормами цивілізованими нормами конкуренції. Тому в таких країнах зі здоровим 
конкурентним середовищем діє формула Макса Вебера «у ринковій економіці моральним бути 
вигідно». Ця формула базується на світогляді, в основі якого лежать моральні цінності та які 
сповідуються суспільною свідомістю. У соціально здоровому суспільстві не будуть проштовхувати 
телепнів в університети й робити їм липові дипломи шляхом перетягування через екзаменаційні сесії, 
щоб потім пропхати на державні посади чи в політику. У соціально здоровому суспільстві існує, по-
перше, усвідомлення того, що такий протекціонізм небезпечний для суспільного організму, по-друге, 
відповідальність за протеже, ціна якої є репутація того, хто здійснив чи здійснює протекцію. 

У нашому суспільстві править бал дикий капіталізм олігархічного штибу, який захопив 
державу, починаючи із середини 90-х років минулого століття, і використовує її для власного 
збагачення. Олігархічно-кланові угрупування монополізували політичну й економічну сфери 
діяльності, заблокували формування цивілізованого конкурентного середовища. Українське 
суспільство вщент переповнене прагматичним цинізмом, що не дозволяє в ньому моральним 
громадянами бути в ньому успішними. Тому на жаль, «у нашому суспільстві протекціонізм нажив 
негативної слави, оскільки в першому варіанті свого виявлення його явно бракує на вітчизняних 
теренах, а в другому – він постав у гіпертрофовано спотвореному вигляді, що й звело нанівець 
державний протекціонізм у нормальному сенсі цього поняття. Адже відстоювати загальнодержавні й 
суспільні інтереси невигідно, коли перебуваєш під пресом протекціонізму приватних інтересів, за 
негативні наслідки якого суб’єкти протекціонізму не несуть геть ніякої відповідальності, оскільки 
система суспільних відносин дозволяє це робити безкарно. 

Протекціонізм у нашому вітчизняному застосуванні вигідний із позицій задоволення власних, 
приватних і корпоративних інтересів, але не суспільних і державних. Такий протекціонізм нівелює, 
зводить нанівець компетентність, робить її незатребуваною в суспільстві. Свідченням цього є 
всенародна погоня не за знаннями, а за оцінками й дипломами та прибутковими суспільними 
статусами, де реальна компетентність у розрахунок не береться. Така негативна тенденція є згубною в 
державотворенні, оскільки підриває конкурентну здатність нашої молодої держави серед 
цивілізованих країн світу, яка має міцно стати на власні ноги й історично утвердитись у своїй 
державності та бути запорукою для успішного життя всього українського народу»190. 
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апарату в науковій, освітній та суспільно-практичній діяльності: монографія. К. : Фітосоціоцентр, 2011. С. 425-
426. 
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Під поняттям «некомпетентність» логічно розглядати те, що не відповідає компетентності за її 
визначенням. У чинному Законі України «Про вищу освіту» дається наступне визначення: 
«Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти»191. Ключовим словом у визначенні компетентності є 
«здатність», яке дозволяє, по-перше, концептуально конкретизувати його сутність, а по-друге, 
екстраполювати його на будь-які види діяльності та дії людини й людей, що здійснюються як 
індивідуально, так і колегіально, колективно або корпоративно. Такий акцент важливий, оскільки 
традиційно дослідження й публікації концентрується навколо індивідуальної компетентності, а 
колективна компетентність залишається поза увагою. У цьому контексті доречно зробити наголос на 
корпоративній компетентності ЗВО як здатності забезпечити здобуття якісної вищої освіти його 
студентами. Надзвичайно важливо нагадати і про компетентність української держави як здатність 
головного суспільного інституту забезпечити успішний цивілізований розвиток України. 

Протекціонізм некомпетентності – це не лише сприяння працевлаштуванню менш 
компетентним особам у порівнянні з іншими претендентами на зайняття тієї чи іншої посади, а й 
безпідставне усунення з посад осіб, які за рівнем своєї компетентності відповідають займаній 
посаді. Це визначення охоплює собою й утримання в лавах тих студентів, які нездатні або не 
прагнуть здобути якісну вищу освіту, а також толерантність до різновидів академічної нечесності, 
фальсифікації результатів навчання, тощо. 

Широкі можливості завдяки протекціонізму працевлаштовуватись за формальними ознаками 
наявності вищої освіти, а не за рівнем реальної компетентності цивілізовано конкурувати на 
паритетних засадах з іншими претендентами, породила черги у вітчизняних закладах вищої освіти за 
отриманням дипломів. Такий попит включив механізми корупції в освітньому процесі, коли на вимогу 
студента виставляються необхідні оцінки незалежно від того, як він навчається й чи взагалі навчається. 
Потреба в дипломах про вищу освіту тих суб’єктів, які не здатні здобути її самотужки чи лінуються це 
робити, сформувала пропозицію, яку залюбки дають заклади вищої освіти, що заробляють на такому 
протекціонізмі некомпетентності. Цілком закономірно, що таке заробляння розгорнулося на найменш 
ресурсних спеціальностях, які окрім викладачів і приміщень для занять та навчальної літератури 
більше нічого не потребують. Це призвело до гіпертрофованого розростання ліцензованих обсягів 
прийому на такі спеціальності й невиправданого реальними суспільними потребами збільшення 
чисельності на вітчизняних теренах закладів вищої освіти, багато з яких стали себе називати 
університетами. Наприклад, у Києві до 90-х років був один університет, а нині у столиці щонайменше 
сорок ЗВО, в назві яких присутнє слово «університет». 

Слушною з цього приводу є рефлексія В. Петруняка: «Ми випускаємо дипломованого 
спеціаліста, який навіть на пари не ходить або приходить в кінці семестру й на автоматі все здає на 60 і 
отримує свого диплома бакалавра, а то й магістра! Задумайтеся, якщо це філолог (не хочу їх 
образити), то, можливо, це й не так страшно, але якщо такий хірург буде вас оперувати, чи архітектор 
побудує вам оселю, чи юрист, що захищатиме вас в суді, то хіба з такими «спеціалістами» ми хочемо 
мати справу? І проблема не в самих студентах, а в ставленні до вищої освіти, коли, як за Радянського 
Союзу, батьки пишаються, що дитина вступила до ЗВО. Але тоді дипломом про вищу освіту міг 
похвалитися зовсім не кожен, бо лише кращі з кращих навчалися в університетах. Й дійсно батьки 
переконані, що діти мають здобути вищу освіту, але ніхто не думає, що для більшості з тих дітей, що 
навчаються у ЗВО, диплом потрібний лише формально. А фактично, з тієї маси випускників лише 
одиниці підуть працювати за спеціальністю»192. 

А тепер визначимо перелік сфер, у яких можуть працевлаштовуватись випускники наших ЗВО: 
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 Закон України про вищу освіту: станом на 29 жовтня 2014 року. Х. : Право, 2014. С. 5.  
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 Василь Петруняк. Основні проблеми вищої освіти і навчального процесу в Україні: причини, наслідки та 

способи подолання. Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива», №16-18, січень-березень 2016 р. С. 
26. URL: https://www.perspektyva.in.ua/2016-rik/13-15-16-18-sichen-berezen-2016-r/  
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 У західноєвропейських країнах. 

 У приватному бізнесі в Україні. 

 У вітчизняних бюджетних сферах діяльності, як то: 

 державна служба; 

 політика; 

 фіскальні органи; 

 силові структури; 

 освіта; 

 охорона здоров’я; 
У західноєвропейських країнах за отриманою кваліфікацією в українських ЗВО можуть 

працевлаштуватися лише ті випускники, компетентність яких виявиться конкурентоспроможною на 
європейських ринках праці. Цілком очевидно, що дипломованим неукам двері на ці ринки наглухо 
зачинені. Вони це прекрасно усвідомлюють, а тому туди й не рипнуться. Приватний бізнес в Україні 
теж не буде тримати на роботі некомпетентних осіб, хіба що своїх родичів. Тож основними місцями 
працевлаштування осіб з неякісною вищою освітою залишаються бюджетні сфери діяльності 
України. Неякісна вища освіта, як було з’ясовано на початку публікації, це неконкурентоспроможна 
за критеріями цивілізованих ринків праці компетентність особи, яка такою освітою володіє. Коли 
конкурентоспроможні громадяни за неможливістю гідно реалізувати свій людський капітал на 
рідних теренах мігрують закордон в пошуках пристойної реалізації, а у владних державних 
структурах за протекцією з року в рік накопичується все більше неуків з дипломами про вищу освіту, 
тоді годі сподіватись на конкурентоспроможність України, яка б забезпечила їй гідне місце серед 
країн-лідерів світової спільноти. 

Для того щоб у цьому сенсі відбувся переворот і все стало з голови на ноги, потрібно 
запроваджувати суспільні механізми, які б блокували протекціонізм некомпетентності. Такі механізми 
здорової соціальної селекції з’являться, коли будуть демонополізовані політична й економічна сфери 
українського суспільства і в ньому буде сформоване цивілізоване конкурентне середовище. 
Детальніше аналіз проблеми протекціонізму некомпетентності висвітлений автором у статті 
Міжнародного журналу «Університети і лідерство»193. 
 
 
УДК 378.18 

Сало Філомена 
студентка ll курсу факультету культури і мистецтв  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
 

Зарубіжний досвід розвитку студентського самоврядування 
 

Україна чітко заявила, що вона є носієм соціально-економічного розвитку в Європі. Однак, 
це не справжній виклик негайно стати провідною країною в Європі, а для досягнення цієї мети 
потрібен час та створення ефективних механізмів роботи в різних галузях та галузях. 

Тому в процесі європейської інтеграції для нашої країни дуже важливим і необхідним є 
вивчення досвіду європейських країн у різних сферах соціального функціонування (включаючи 
самостійність студентів). Оскільки це об’єднує українську молодь, вони є рушійною силою змін, які 
відбуваються сьогодні. Порівнюючи розвиток самостійності студентів в Україні та Європі, ми просто 
зазначили, що в європейських країнах державні органи мають значно вищу обізнаність про роль та 
значення освіти як чинника національного соціального забезпечення. Розуміння необхідності 
підтримки та розвитку різних форм студентської демократії є надзвичайно глибоким. 
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 Рябченко В. Протекціонізм некомпетентності як чинник блокування підвищення якості вітчизняної вищої 

освіти. Університети і лідерство. 2020. № 1 (9). Uhttps://ul-journal.org/index.php/journal/issue/archive 
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Багато вітчизняних та зарубіжних вчених вирішують проблему самоврядування студентів. 
Серед них І. П. Аносов, Я. Я. Болюбаш, В. І. Даниленко, К. М. Левківський, В. М. Приходько та М. І. 
Приходько вивчали самостійність студентів як джерело та неодмінний компонент демократизації 
вищої школи. , М. Ф. Степко, В. Д. Шинкарук. І.П. Аносов, Т.І. Бондар, Т.Б. Буяльська, В.М. Приходько 
та М.І. Приходько висвітлюють досвід зарубіжних вищих навчальних закладів щодо самостійності 
студентів. Громадянським вихованням молоді займаються автономні області І. В. Василенко, М. І. 
Приходько. Громадянським вихованням молоді займаються автономні області І. В. Василенко, М. І. 
Приходько. Найкраще врахувати існуючий досвід європейських вищих навчальних закладів, який 
можна використовувати на практиці для покращення розвитку та діяльності української 
самостійності студентів.  

Сьогодні типи регулярних студентських молодіжних організацій, такі як Група студентського 
самоврядування (ОСС) у навчальних закладах з різним рівнем сертифікації, поступово змінюються 
від вищих навчальних закладів до незалежних організацій, які вже поширені в Україні. Взагалі з 
появою вищої освіти, тобто в першому університеті середньовічної Європи, студенти стали 
самостійними. Найдавніші університети з’явилися у дванадцятому столітті. В економічно 
розвинених країнах Західної Європи (Італія, Іспанія, Франція)194. Традиційно студентська автономія є 
засобом для студентської спільноти реалізовувати свої права, обов’язки та ініціативи шляхом 
прийняття рішень, покладаючись на ресурси в межах власних повноважень, співпрацюючи з 
адміністративними відділами та беручи участь у вирішенні проблем студентів через своїх 
представників195. Асоціації студентів – це установи, які встановлюють та задовольняють потреби та 
інтереси учнів у всіх сферах життя (соціально-економічній, політичній та духовній 
сферах).Дослідниця І. В. Василенко писала: «Автономія студента – це і цінність, і процес, і система, і 
результат, і життя. Нехай щось, що ще не відомо, розкриє щось, що завжди є правдивим і 
змінним»196. Самоврядування студентів є важливим фактором соціального розвитку та модернізації, 
виявлення потенційних лідерів, розвиток можливостей управління та організаційних навичок 
співпраці з ними та формування майбутньої еліти країни. 

Досвід студентського самоврядування, знайомий із зарубіжними університетами (Франція, 
Польща, Канада, Великобританія), може наочно показати, що такий підхід є раціональним і не має 
формалізму. Студенти закордонних університетів представлені в різних установах, таких як 
Центральна рада університету, Адміністративна рада, Наукова рада, Рада з викладання і життя 
університету, Студентська рада коледжу, Рада гостьових будинків і Французький студентський союз 
( Міжнародний рівень). Крім того, частка представників студентів у відповідному рівні ради складає: 
в адміністративній раді – 20-25% від загальної кількості 30 членів правління, в Раді з питань освіти та 
життя – 40% від загальної кількості членів правління – 50% (від 20-40), у науковій раді – до 12,5% із 
загальною кількістю 40 членів. Цікаво, що досвід польського студентського самоврядування, окрім 
фактичного рішення для вирішення власних проблем через інститут, також має право брати участь у 
вирішенні законодавчих справ, наданих законодавством. З цією метою студентська громада обирає 
своїх представників для участі в університетських установах, що діють в університеті. Це сенат 
університету та його комітети: наукова рада, комітет з аудиту, рада бібліотеки тощо. Відповідно до 
закону, зарахування до університетських установ «державних» університетів не може перевищувати 
25% від загальної кількості університетських установ. Слід зазначити, що вибори до Сенату 
польських університетів є повністю відкритими та прозорими: у виборах брали участь студенти та 
заочні студенти та докторанти, але квоти різняться. Крім того, кандидати чи групи кандидатів 
формують команди та кампанії під час публічних виступів, даруючи невеликі подарунки у вигляді 
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безкоштовних тортів чи інших речей197.Студентське самоврядування у Великобританії представлено 
студентськими організаціями, що діють як студентські спілки, студентські уряди чи студентські ради. 
Студентський союз представляє інтереси студентів університету та відповідає за надання 
різноманітних послуг студентам. Ці ради функціонують у ряді комерційних установ (магазини, нічні 
клуби, друкують студентські газети, надають поради щодо успішного навчання в університеті, 
працюють спортивні клуби тощо) в університеті. Головою студентського союзу називається офіцер 
відпустки та обирається членами студентської спілки. Він платний виконавчий штат. Більшість студій 
також мають керівників штатних та неповних робочих місць, які не приймають зарплату 
співробітників, які не є відпустками198. 

Висновок. Європейська студентська автономія має сильні економічні можливості, 
забезпечує незалежність багатьох людей, соціальне виховне завдання. Не всі права самостійності 
студентів європейських країн передбачені законом. Але управління європейських університетів має 
інший спосіб мислення. Відповідно до європейської практики OСС, перелік питань, що належать до 
сфери повноважень. У цих установах узгоджується з начальством навчальні заклади. Забезпечити 
ефективне спілкування між студентськими урядами студенти в університетах та інших установах у 
галузі вищої освіти піклуючись про справи кожного офіційний студентський клуб університету. У 
Європі, на відміну від України, майже немає студентський союз стає проблемою не існує 
конкуренції з профспілками. Європейцям важко пояснити, що таке студентський союз. Однак 
самостійність студентів добре відома. Сьогодні автономія студентів у європейських університетах 
вже не є однотипною, її можна використовувати як модель, об’єкт порівняння або конкретний 
український студентський алгоритм. 

 
 

УДК 378.14 
Сальнікова Наталія 

кандидат історичних наук, 
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін  

Донецького юридичного інституту 
 

Діджіталізація навчання в українських ЗВО: проблеми та перспективи 
 
Інформаційні технології та діджіталізація освітнього процесу є характерними рисами 

функціонування сучасного ЗВО. Сучасні ІКТ визначають розвиток  університетів щодо надання 
швидких та якісних освітніх послуг, особливо, коли йдеться про ту ситуації в суспільстві, коли доступ 
до традиційних форм навчання є обмеженим. подальший економічний, політичний та суспільний 
розвиток. 

Освітній процес знаходиться в стані діджіталізації. На разі в українських ЗВО відбувається 
перехід всієї системи навчання у цифровий формат. Всі основні стейкхолдери вітчизняної системи 
освіти в ситуації, яка складається, отримують свої переваги та складності. Студенти отримують 
навчальний контент у сучасній формі, за допомогою різноманітних навчальних систем та онлайн-
платформ для організації on-line навчання; викладачі опановують нове програмне забезпечення та 
нові форми організації та проведення навчальної роботи.  Управлінській склад ЗВО розпочинає 
використовувати нові організаційні форми роботи, зокрема організацію та проведення on-line  сесії. 
Водночас, непередбачувана ситуація з пандемією, які й стала джерелом швидких трансформаційних 
змін, продемонструвала вразливі сторони on-line навчання. Для студентів ризиками стали: 
відсутність постійного контролю, адже аде моніторинг з боку навчальних платформ не створює того 
ефекту, який передбачає робота в аудиторії та перевірка роботи викладачем off-line. Викладачам 
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морально та технічно складно опановувати нові технології, у багатьох вдома немає того 
обладнання, яке надає можливість якісно розповсюджувати навчальний контент, а з окремих 
дисциплін – це не є можливим.  Організація діджиталізованої сесії вимагає підвищеної уваги до 
мінімізації можливостей шахрайства під час проведення заліку чи іспиту.  

Таким чином, з одного боку, діджіталізація навчання дозволила продовжити навчальний рік, 
але і іншого боку, виникли неочікувані ефекти та наслідки для кожного з учасників навчального 
процесу внаслідок  швидкого переходу з викладання в аудиторії в on-line.  

Водночас, діджіталізація навчання маж не лише короткостроковий вплив на навчальний 
процес у вітчизняних ЗВО. Впровадження інформаційних технологій у процес роботи ЗВО 
ґрунтується на  підвищені попиту населення в якісних освітніх послугах, що об’єктивно змушує 
науково-викладацький склад працювати за новим форматом взаємовідносин. Різких перехід до on-
line  навчання змушує шукати нових форм роботи на майбутнє, особливо в умовах повторення 
пандемій та подальшої соціальної ізоляції. Одним з варіантів даного процесу в довгостроковій 
перспективі є організація дистанційного навчання як сучасної форми навчання, яке відкриває широкі 
можливості для українських ЗВО. Дистанційне навчання в сучасних умовах може передбачати як  і 
цілісну підготовку здобувачів вищої освіти, так й конструювання окремих курсів, додатково воно 
може включати в себе  дидактичне забезпечення під час різних занять. 

Інформаційні технології, все більш частіше проникають в усі галузі діяльності людини, 
змінюють характер праці, впливають на структуру економіки, підвищують рівень інформування 
різних верств населення й таким чином сприяють демократизації та діджіталізації суспільства та 
освіти. Ці тенденції в усьому світі визначаються як процес інформатизації, позначаються на рівні 
життя суспільства та надання йому різних послуг. 

Сучасне інформаційне суспільство висуває вищі вимоги до системи вищої освіти: це 
стосується послуг нового ступеню якості, які можливо отримати в будь-якій точці світу; якісного 
сучасного контенту, який можливо опрацьовувати в різних формах (аудіальній, візуальній тощо) та 
організації цілісної системи on-line оцінювання.    

Дистанційна освіта розвивається дуже швидко, і для України є перспективною формою 
вищої освіти. В західних європейських країнах ця форма має велику популярність серед здобувачів 
вищої освіти через її навчальну ефективність та економічні показники. Дистанційну форму навчання 
ще називають «освітою на протязі всього життя» через те, що її достатньо ефективно можуть 
використовувати для навчання дорослих чи для перекваліфікації без відриву від виробництва. 

Особливостями діджіталізації вищої освіти в Україні є низький рівень інформатизації 
суспільства, особливо с сільській місцевості, та необхідність розробки спеціалізованого 
методичного забезпечення дистанційного навчання. Впровадження у навчальний процес 
віртуально-навчальних середовищ і надання здобувачам вищої освіти та викладачам якісних 
методичних рекомендацій щодо використання віртуально-навчальних середовищ у фаховій 
підготовці забезпечить просування за критеріями та рівнями якості застосування технології 
дистанційного навчання у фаховій підготовці. 

Отже, можна зробити висновок про необхідність та перспективність використання on-line 
технологій у вищій освіті. Наразі задача стоїть у вдосконаленні самих дистанційних технологій:  
фінансуванні технічного оснащення та у розробці і впровадженні інноваційних технологій у 
методику викладання у дистанційному форматі.  
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Скиба Юрій 
доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач відділом інтеграції вищої освіти і науки 
Інституту вищої освіти НАПН України 

 
Розвиток духовного потенціалу науково-педагогічного персоналу університетів 

 
Сучасні тенденції розвитку суспільства  в умовах глобалізації, свідчать, що подальший 

прогрес можливий на  основі  «економіки знань», яка  визначатиме стратегію і тактику соціально 
економічного розвитку будь якої країни де науково-педагогічний персонал університетів 
відіграватиме  ключову роль.  

Проблема духовного потенціалу особистості є предметом дослідження багатьох  як 
вітчизняних, так і зарубіжних психологів і педагогів, зокрема: М. Грот199, І. Зязюна200, К. Ізарда201, 
О. Климишин202, В.Панок203, Е. Помиткіна204, В. Рибалка205, Н. Шевченко206 та ін.  

У наукових джерела існують два  підходи до трактування духовного потенціалу, а саме  
функціональний та змістовий.   У функціональному вимірі духовний потенціал характеризує вищий 
ступінь людської самоорганізації, який позначається високим рівнем свідомості, самосвідомості та 
вольової саморегуляції особистості. У змістовому вимірі духовний потенціал визначається 
спрямованістю особистості на вищі духовні ідеали, цінності та смисли, зокрема, естетичні, 
гуманістичні, екологічні, пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації. На думку В. Панок. 
«Духовний потенціал — це сила, енергія, потужність, яка може потребувати умов для прояву або ж 
перебувати у проявленому стані, що свідчить про реалізованість потенціалу»207. 

Духовний потенціал особистості не є сталою величиною, так само як її інтелектуальний і 
емоційний потенціал. Як зазначає Е. Помиткін208 «Духовний розвиток зосереджений на найбільш 
сакральних глибинах людського «я», на ідеалах, ціннісних орієнтаціях, життєвих смислах і позиціях 
людини. Досягнення рівнів духовної досконалості тотожне досягненню вищої самосвідомості, 
ідентифікації себе з духом, який набуває своєї об’єктивності в особистості. Таким чином, духовний 
розвиток можемо визначити як процес самоідентифікації особистості з власним ідеальним «Я», в 
ході якого людина підпорядковує свою біологічну та соціальну природу духовним ідеалам, 
цінностям та смислам, набуває духовного досвіду»209. 

У функціональному підході рівень духовного розвитку пов’язується із розвиненою 
свідомістю, самосвідомістю, вольовою саморегуляцією, досконалістю особистості. Свідомість 
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інтегрує всі психічні процеси, узгоджує їх взаємодію; самосвідомість у кожний момент часу 
забезпечує особистості усвідомлення себе у власних розумових діях і станах на відміну від інших і 
світу взагалі; воля зумовлює здатність до самокерування та досягнення накреслених цілей. За умов 
постійного самовдосконалення, те, що людина не могла усвідомити вчора, сьогодні видається їй 
очевидним; те, на що не спромоглася в минулому, сьогодні може бути для неї досяжним210.   

У психологічних дослідженнях виділяють такі механізм розвитку духовного потенціалу: 
децентрація; рефлексія; трансценденція; усвідомлення буттєвої єдності. Як зазначає 
В. Панок211«Децентрації допомагає звільнятися від егоцентризму, навчитися зважати на потреби та 
інтереси інших, реалізувати у власному досвіді головні духовні заповіти людства, настанови 
духовних подвижників. Рефлексія зумовлює здатність звертати увагу на свій внутрішній світ, 
розмірковувати над своїм психічним станом, проаналізувати події власного життя, віднайти провідні 
буттєві смисли, здійснити інтеграцію особистісних надбань у духовний досвід людства. 
Трансценденція пов’язана з вершинними переживаннями особистості, прагненням до абсолютного, 
досконалого, ідеального, підносить людину над буденністю, сприяє розвитку інтуїції, творчості, 
любові до людей і світу. Усвідомлення буттєвої єдності дає можливість людині осягнути себе 
часткою єдиного цілого — людської спільноти, природи, Всесвіту, забезпечує зв’язок між різними 
поколіннями людства, зумовлює активність усіх форм свідомості людини: почуття, переживання, 
процеси мислення. Актуалізація психологічних механізмів духовного розвитку призводить до 
активності вищих психічних функцій особистості, духовного «Я» людини, упорядкування ідеалів, 
смислів і цінностей212. 

Особливого значення, в умовах сьогодення, набуває розвиток  духовного потенціалу, який є 
одним із структурних компонентів потенціалу науково-педагогічного персоналу університетів. 
Оскільки науково-педагогічних персонал  є не тільки носіями нових знань, високого інтелекту, 
широкого світогляду, культури, але й духовності (ідеалів, цінностей і смислів) впливаючи своєю 
поведінкою, переконаннями, наявними цінностями на формування нового громадянина. Для 
багатьох студентів академічний персонал є зразком для наслідування, ним захоплюються і 
поважають.  Тому такі духовні цінності науково-педагогічного персоналу, як: добро, благодійність; 
краса, гармонія, досконалість у природі та в людині; збереження природи, охорона довкілля, 
дбайливе до нього ставлення; інтроспекція, самоспоглядання, самоусвідомлення; пошук шляхів і 
методів самопокращення, набуття нових позитивних особистісних якостей та розкриття власного 
особистісного потенціалу в служінні ближнім, Батьківщині, людству, природі, Богу потребують 
постійного розвитку і вдосконалення. 

Отже, духовний потенціал характеризується рівнем свідомості, самосвідомості та вольової 
саморегуляції особистості, зумовлює свідому стійкість, відданість власному покликанню, життєвій 
місії, визначається спрямованістю особистості на вищі духовні ідеали, смисли та цінності (естетичні, 
гуманістичні, екологічні, пізнавальні, самовдосконалення та самореалізації). Психологічними 
механізмами розвитку духовного потенціалу науково-педагогічного персоналу університетів є: 
децентрація; рефлексія; трансценденція; усвідомлення буттєвої єдності.  Результатом  духовного 
розвитку потенціалу  науково-педагогічних працівників можу бути усвідомлення єдності Буття, 
життєвої місії та прийняття відповідальності за зміст свого життя і результатів діяльності. 
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Теорія макдональдизації як постсистемний підхід до аналізу політики вищої освіти 

 
Глобалізаційні процеси супроводжуються низкою супутніх, серед яких філософи, соціологи, 

культурологи та економісти виокремлюють макдональдизацію. Це поняття походить від 
назвикомпанії «Макдональдс», чиї принципи швидкого обслуговування вийшли із ресторанної 
сфери і поширюються в інших секторах як західного суспільства, так і інших цивілізацій. Соціально-
філософського змісту поняття «Макдональдизація суспільства» набуває у працях Дж. Рітцера, який, 
аналізуючи проблему раціональності у творчості Макса Вебера, вказує на зміну парадигми 
раціональної формальності з бюрократії, «тейлоризму», «фордизму» на ресторан швидкого 
харчування213 . Модель «Макдональдса» має низку економічних переваг (ефективність, 
передбачуваність, акцент на кількості, дегуманізація та уніфікація технологічних процесів). Принцип 
цієї моделі поширився і на інші соціальні сфери, які потребували інших – більш прихованих, – форм 
здійснення соціального контролю і насилля. 

Індустріальне суспільство позначається концентрацією мас людей, що призводить до втрати 
індивідом усталених зв’язків із властивих традиційному суспільству малими соціальними групами (з 
родом, сусідами, громадою тощо) та до послаблення прямого впливу на ірраціональні потяги. 
Соціальні перетворення за останні десятиліття набули глобального характеру, а це, у свою чергу, в 
таких же масштабах актуалізувало деструктивний вплив на соціальний порядок різних соціальних 
груп та спільнот, в чиєму середовищі у латентній формі уже панували ірраціональні імпульси. У цій 
ситуації, зазначає К. Маннгайм, у зазначених групах ірраціональність реалізується у відкритих 
формах, а в тих групах і спільнотах, які могли б їй протидіяти, можна констатувати панування 
безпорадності і раптову появу зневіри у формуючу суспільство владу розуму214. На протидію цьому 
впроваджується принцип макдональдизації (він ґрунтується на засадах нової раціональності) як 
насильне заперечення можливості існування усього зайвого, «нерозумного». 

Тенденційне зростання загального рівня освіченості у світі інституціалізується у 
макдональдизованому суспільстві в систему підготовки вузькокваліфікованих фахівців, здатних чітко 
слідувати підготовленим фахівцями вищого рівня інструкціям. Основою для такої моделі вищої 
освіти, яка ґрунтується на американській моделі освіти, є твердження, що сучасному розвиненому 
суспільству потрібні здебільшого якісні виконавці, у той час як потреба у творчих особистостях є 
доволі обмеженою у кількісному та якісному відношеннях. Така система вищої освіти повинна бути 
налаштована на відбір, вирощування і модифікацію дій саме якісних виконавців, а учити аналітично 
думати молодих людей абсолютно не потрібно: у сучасному суспільстві це тільки зашкодить їх 
майбутній професійній діяльності, якою б вона не була215. Дж. Рітцер описує освітню технологію 
«книга інструкцій», що діє у центрах догляду за дітьми «мак-чайлд» (тут наймаються працівники на 
короткий час без досвіду спілкування з дітьми) та у раціоналізованій системі охорони здоров’я 
(насилля над лікарями здійснюється через впровадження «маршрутів» (pathways) з чітким 
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алгоритмом дій в будь-якій ситуації, зводячи до мінімуму технологічне втручання людини)216. Ці 
«маршрути» виконують як насильницьку функцію програмування дій лікарів, так і контролю за 
«правильністю» виконання ними службових обов’язків. Це ґрунтується на принципі ресторану 
швидкої їжі: «Швидко поїв і звільнив місце іншому». Комунікація між клієнтом та продавцем, між 
студентом і викладачем зводиться до чіткого слідування «маршрутів». Цьому слугує технізація 
обслуговування, раціональне використання часу і чітка послідовність дій кожного учасника процесу. 
Останнє стає можливим за рахунок засвоєння кожним свого «маршруту». Соціальний характер 
цього принципу, актуалізований в глобалізованому світі, виявляється в міфі про динамічність життя 
сучасної людини (збільшення швидкості виконання різних операцій за рахунок техніки, швидкості 
передачі інформації, кількості виконань операцій людиною за рахунок розчленування й 
структурування виконуваних процесів створюють ілюзію швидкоплинності самого життя). 
«Раціональне» відтепер розуміється як «правильно і швидко», що за браком часу не піддається 
перевірці й сприймається на віру. Відтак, новою формою насилля, яке пропонує макдональдизоване 
суспільство, є нав’язування індивідом механізму пасивного сприйняття готових установок, цілого 
комплексу правил і установок, які стосуються усіх сфер життя, в т.ч. побутової, що пояснюється 
необхідністю «встигати за часом». Світоглядні ж орієнтації індивіда в макдональдизованому 
суспільстві заміщуються «ілюзорною компетентністю».  

Процеси макдональдизації детермінують зміни у системі вищої освіти. Нині, зазначає 
І. Степаненко, закони ринку проникають у сферу вищої освіти і починають моделювати її як масову 
індустрію виробництва знань як споживчих товарів; стандартизація та масифікація у сферу вищої 
освіти і призвели до загрози її макдональдизації217. А це, на її думку, виявляє парадокс: 
проголошення, з одного боку, необхідності вищої освіти вийти за рамки вузьких обмежень 
економічної доцільності (у контексті встановлення моделі сталого розвитку), мати винятково 
гуманістичне спрямування, що передбачає вихід за межі вузького утилітаризму та економізму, та 
перетворення вищої освіти на конкурентоспроможне підприємство, орієнтоване на дохід і престиж, 
нехтуючи її фундаментальною роллю як суспільного блага. Ключовими принципами 
макдональдизованої системи управління вищою освітою, як і інших сфер соціального життя, є 
ефективність (підбір найбільш оптимальних способів управління), можливість індексування 
виробничих процесів, здатність надавати ідентичні послуги і товари незалежно від місця їх 
реалізації, чіткий та оптимальний контроль. Антон Нікітін дослідив процеси макдональдизації в 
системі вищої освіти, ґрунтуючись на російському досвіді, який, як і вітчизняний, містить у собі і 
традиції радянського, і елементи універсальної глобальної модернізації. Найбільш слушними, на 
нашу думку, є наступні висновки: «Університет, щоб бути ефективним, не повинен прагнути до 
збагачення духовного світу студентів, а повинен прагнути до реалізації конкретної мети - зробити зі 
студентів фахівців»; «Боротьба за кількість стає неодмінною рисою існування університетів»; 
«Унікальність курсів і творчий підхід до викладання в нових умовах не настільки важливі, як 
інформативність дисципліни (що розуміється як легкість відтворення) і чітко прописана 
методика»218. 

Нині в українській системі вищої освіти для запобіганню деструктивній дії цієї тенденції 
упроваджено комплекс компетентностей, які повинні бути сформовані у студента під час навчання, 
серед яких є й пов’язані з розвитком духовного світу. Але, як це не парадоксально, кількість 
предметів та виділених для них кредитів, які забезпечують їх формування надзвичайно мала.  

Водночас макдональдизація актуалізує вимогу зміни форм навчання, які застосовує 
викладач. Ми не погоджуємося з позицією, щодо формалізації навчання у макдональдизованій 
системі освіти. Навпаки, швидке та ефективне засвоєння знань вимагає активну участь і студента, і 
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викладача в освітніх процесах, встановлення комунікації між ними на рівні партнерства, а не 
менторства та повчання. Завдяки розвитку технологій викладач перестає бути чи не єдиним 
джерелом знань з конкретної дисципліни. Це змінює, насамперед, форму лекцій. Знімається 
потреба механічного записування студентами підготовленого викладачем матеріалу, а при 
відсутності на занятті – переписування його. Доступність студентів до матеріалів (особливо це 
проявилося під час карантину з приводу епідемії COVID-19) на перший план виводить діалог як 
спосіб освоєння знань. Особливо це стосується гуманітарної сфери. Тобто, з одного боку 
комунікація між викладачем і студентом формалізується через упровадження «маршрутів», а з 
іншого – актуалізується потреба упровадження діалогічного навчання, посилення ролі виконання 
творчих завдань. «Маршрутами» є не лише документи регулятивного характеру, але й оприлюднені 
навчально-методичні матеріали, інструкції до їх виконання, чітко виписані форми контролю і т.д. 
Разом з тим, технізація контролю знань, що передбачає обов’язкове оцінювання студентів на 
кожному занятті із внесенням відомостей про оцінки до електронного журналу, може призвести до 
зведення до мінімуму комунікацію між викладачем і студентом, адже на перший план виходить 
технічна перевірка знань у формі комп’ютерних тестів (як поточних, так і підсумкових). Фактично, 
задача викладача: підготувати матеріали і заповнити підсумкові відомості. Утім, на нашу думку, така 
позиція спрощено трактує принцип ефективності у процесі макдональдизації. Критерій ефективності 
не тотожний мінімалізації. Навпаки, компетентність виражає не лише рівень засвоєння знань, а й 
вміння вирішувати інноваційні завдання, саме тому у характері комунікації акцентується передусім 
на партнерстві, як зазначалося вище. 

Важливим аспектом макдональдизації є індексування освітніх процесів, зокрема 
упровадження індексів цитування, кількості публікацій в журналах, внесених до відповідних 
науковометричних баз, індексів професійної активності викладача і т. д. Звісно, індексація дозволяє 
упроваджувати ефективні моделі управління освітніми закладами, спонукаючи при цьому до 
формалізування діяльності викладача. Створення різних систем рейтингів закладів вищої освіти, 
викладачів і т. п. також зміщує акценти з оцінки змісту освіти на її форми. Але при цьому ця ж 
система упроваджує в освітнє середовище принципи конкуренції як стимулу до підвищення 
ефективності діяльності. Одним з індексів є керівництво різними формами наукової роботи 
студентів, що також змінює зміст комунікації між ними. 
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Міфотворчість засобами реклами у системі вищої освіти 

 
Сучасне інформаційне суспільство характеризується тотальністю міфотворчості, тобто 

створенням міфів (мається на увазі сучасних міфів, які є якісно відмінними від традиційних) та їх 
популяризація в інформаційному просторі медіареальності засобами медіа, серед яких 
актуалізується роль реклами. Основним інструментом продукування сучасного міфу є візуалізація, у 
той час як для архаїчного міфу – слово і розповідь, наратив, тобто останній потребував логосу 
(змісту), а новітній міф, особливо в рекламі, звертається передусім до міфопоезизу й форми в 
створеному образі, повідомленні, ролику та ін.219. Міф у рекламі за своєю суттю є бодріярівським 
симулякром при явищі «симуляції життя». Зростання кількості інформаційних потоків та закинутість 
людини в них визначає відповідний спосіб життя останньої, який визначається неможливістю 
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отримувати справжні переживання, емоції, почуття, тобто відбувається емоційне ковзання. Саме 
дефіцит останніх компенсується зростанням ролі фантазії, вигадки і т. і. 

Використання реклами та PR-інструментів закладами вищої освіти, як і будь-яких освітніх 
закладів взагалі, спостерігається з найдавніших часів. Прикладом є платонівська академія та 
університет аль-Карауїїн у Фесі. Зокрема базовим напрямом рекламної та PR-діяльності було 
формування іміджу престижності. Незважаючи на обмеженість радянського рекламного простору, 
заклади вищої освіти регулярно розміщували рекламні оголошення. Вони носили також 
здебільшого іміджевий характер. В основному розміщувалася інформація про спеціальності та 
вступні випробування. При цьому існували інші інструменти рекламування навчальних закладів – 
через участь у самодіяльності, розважальних передачах на кшталт «КВН», спортивних змаганнях, 
громадсько-політичній діяльності студентських колективів.  

Сучасний вітчизняний рекламний простір у цій сфері певною мірою наслідував такі риси, але 
зменшення кількості абітурієнтів, поява новітніх рекламних технологій та збільшення конкуренції 
між закладами вищої освіти актуалізували вимогу зміни змісту та форм рекламної діяльності 
закладів вищої освіти, а також змінив характер міфотворчості у цій галузі. 

Це стосується передусім міфу «освіта дає дорогу в життя», який продукувався в межах 
системи обов’язкового працевлаштування, тобто отримання диплому гарантувало наявність 
робочих місць за спеціальністю, а тому реклама закладів вищої освіти зводилася до популяризації їх 
спеціальностей. Ефективність цієї реклами протягом останнього десятиліття виявилася низькою, 
оскільки принцип «рожевих окулярів», наявний ринок праці та невідповідність освітніх послуг його 
запитам призвели до недовіри до такої реклами та критики цього рекламного міфу. 

Іншим аспектом є міф про популярні спеціальності, який підсилюється іншим рекламним 
міфом – про безтурботне життя. Розрекламоване безтурботне життя окремих співаків, футболістів, 
боксерів, банкірів, народних депутатів та виключення з цього переліку вчителів, інженерів, 
агрономів призвели до різкого зростання престижності окремих спеціальностей220. Реклама 
закладів вищої освіти за умов продукування цього міфу зводилася до проголошення тези "і ми 
також готуємо таку спеціальність!». 

Ще одним міфом у рекламній діяльності закладів вищої освіти є "традиції та історичний 
досвід". Подібно до реклами комерційних торгівельних марок, які акцентують на старовинних 
рецептах, збереженні столітніх традицій, продукції, перевіреній часом, навчальні заклади також 
використовують цей міф. Для цього навіть проводяться ґрунтовні історичні дослідження, які для 
«молодих» ЗВО встановлюють, які подібні заклади існували задовго до їх офіційного заснування, 
чиїми спадкоємцями вони могли б бути. Використання «історичного» міфу спостерігається в рекламі 
таких закладів вищої освіти з кількасотлітньою історією існування, як Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Національні університети «Києво-Могилянська академія», 
«Острозька академія», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та ін.221. Деякі 
заклади вищої освіти наголошують, що вони найстаріші у своєму регіоні чи галузі, напр., 
Національний університет «Львівська політехніка», Житомирський державний університет імені 
Івана Франка. 

Раціоналізація соціального життя спричинила зміну акцентів у міфах про престижність ЗВО. 
Якщо престижність, як зазначалося вище, традиційно виражалась через історичний досвід, 
наявність відповідних спеціальностей, кваліфікований професорсько-викладацький склад, то нині 
продукується міф про престижність (на відміну від традиційного розуміння престижності), в якому 
основний акцент робиться на місці в рейтингу. При цьому, звісно, рекламуються саме ті рейтинги й 
ті критерії, в яких ЗВО має найвищі показники. Для регіональних ЗВО рекламний міф 
проголошується через тезу «перші в регіону (області, галузі)». Критеріями можуть бути найнижча 

                                                           

220
 Саух П. Ю. Сучасна освіта : портрет без прикрас: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 

С. 218. 
221

 Тєлєтов О. С., Провозін М. В. Рекламна діяльність вищого навчального закладу Маркетинг і менеджмент 
інновацій. 2011. № 2. С. 60. 



Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» 

 

 

102 

ціна, найбільша кількість державних місць, кількість переглядів праць в електронній бібліотеці, 
найбільша кількість підручників і т. д. 

Отже, рекламна діяльність закладів освіти лише формується, оскільки для повноцінної 
рекламної кампанії ЗВО, як правило, мають недостатньо ресурсів, але збільшення засобів реклами, 
особливо через соціальні мережі наразі виявляють їх активними агентами на рекламному ринку, що 
має тенденцію до посилення діяльності. Міфи дозволяють вплинути не лише на раціональну 
складову при виборі абітурієнтом ЗВО для навчання (у якості односкладових тез-міфологем), а й на 
емоційну. 
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Життєдіяльність і відносини людей визначаються тією чи іншою культурою, яка регулює 

широкі спектри людської ментальності та поведінки і впливає на характер сприйняття, оцінки і 
міжособистісних відносин. Освіта, виховання, історична пам’ять, традиції, звичаї, правила, 
продиктовані суспільством, мова спілкування – все це виробляє систему орієнтацій, яка допомагає 
кожному індивіду сприймати різні життєві ситуації і адекватно реагувати на них. Вже виходячи з 
цього можна стверджувати, що в жодному суспільстві не може існувати гомогенної культури, як і не 
може існувати гомогенної структури суспільства. У цьому і полягає складність феномена 
міжкультурної комунікації. Тому можна стверджувати, що міжкультурна комунікація завжди 
віддзеркалює «сучасну» культуру суспільства. Культура – це ціннісні орієнтації та норми поведінки, 
хоча існує понад 1500 визначень, але на нашу думку таке визначення найбільш охоплюючи цей 
цікавий феномен. 

Людина бачить і сприймає світ в певних культурних межах. Ці культурні межі (цінності, 
норми), як правило, не усвідомлюються індивідом, адже вони настільки йому властиві, що 
складають частину його особистості. Усвідомлення норм поведінки і осмислення власної культури 
можливе лише за умов, коли відбуваються контакти з людьми, які у своїй поведінці керуються 
іншими культурними нормами та цінностями (напр., відвідування інших країн), що може викликати 
дискомфорт і призвести до певних міжкультурних конфліктів, досить часто до таких, які важко 
пояснити. Механізми поведінки і оцінок, які працювали до того часу, поки спілкування відбувалося в 
межах однієї культури, починають ламатися, спілкування ускладнюється. Це викликає 
невпевненість, втрату внутрішньої стабільності, неправильні інтерпретації поведінки індивідів, які не 
розуміють один одного. Така поведінка викликана тим, що людина, спілкуючись в рамках «своєї 
культури», не усвідомлює особливостей власної поведінки, обумовленої її культурним контекстом, 
а стикаючись з іншою культурою ці підсвідомі моделі сприйняття, емоційні реакції, мислення, 
поведінка і оцінка стають все більш очевидними, такими, що підлягають осмисленню, урахуванню і 
корекції стосовно партнера з комунікації222. 

Міжкультурна комунікація за своєю природою явище спілкування окремих культурних груп 
(їх представників). Тож і потрібно її розглядати на рівні груп (малих і великих), або на рівні індивідів, 
як представників груп з різними культурами. Але водночас її потрібно розглядати як єдність 
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культури і соціальності, що створюється й перетворюється у процесі людської діяльності, яка не 
може здійснюватися без комунікативних зв’язків223. 

Комунікація в малій групі, яка складається із представників різних культур, буде зрозумілою 
лише за умов, що її учасники здатні адаптувати свої комунікативні дії до конкретних умов іншої 
групи. Члени монокультурних груп, як правило, дотримуються загальних групових норм, тоді як 
члени багатокультурних груп діють як представники своїх культур, що суттєво впливає на характер 
комунікації, робить її міжкультурною. У випадку, коли міжкультурна комунікація відбувається між 
великими групами людей, слід виділяти етнічний і національний рівні комунікації224. Це досить 
помітно в сучасному цивілізованому світі. 

Етнічний рівень міжкультурної взаємодії спостерігається між локальними етносами, 
етномовними, історико-етнографічними (за спільністю духовної культури), етноконфесійними та 
іншими спільностями. У сучасній етнології етносом вважається історично складена на певній 
території сукупність людей, яка характеризується спільними особливостями культури, 
самосвідомістю і спільним веденням господарської діяльності. Належна їм етнічна культура 
відноситься до повсякденної життєдіяльності етносу і включає в себе: мову, вдачу, звичаї, норми, 
цінності, знання, вірування, види народного мистецтва, знаряддя праці, одяг, їжу, будівлі, засоби 
пересування тощо225. Як і будь-яка культура, етнічна культура постає як єдність успадкування і 
оновлення. Оновлення культури може відбуватися ендогенним (без впливу ззовні) і екзогенним 
(запозиченим ззовні) способом, що є результатом міжкультурної комунікації. Тут, очевидним стає і 
політика держави щодо національного складу населення, адже саме вона створює умови для 
розвитку національного рівня міжкультурної комунікації. 

Національний рівень міжкультурної комунікації можливий лише при наявності національної 
єдності, яка виникає як на моноетнічній, так і на поліетнічній основі через спільну господарську 
діяльність та державно-політичне об’єднання. Це доповнюється і формуванням відповідної 
культури. Національна культура являє собою сукупність традицій, норм, цінностей і правил 
поведінки, загальних для представників однієї нації, держави. Вона охоплює субкультури різних 
соціальних груп, яких може не бути в етнічній культурі. Так, цілісна культура України гетерогенна, 
вона включає понад 100 субкультур226. 

При взаємодії різних культур виразно проявляються дві тенденції: акультурація та 
декультурація. Взаємне засвоєння елементів культури (акультурація) сприяє інтеграційним 
процесам, взаємному культурному обміну та збагаченню культур. За цих обставин посилюється 
національна (етнічна) самосвідомість, відбувається закріплення національної (етнічної) специфіки. 
Коли ж за умов тривалої комунікації з іншою культурою відбувається втрата основної, сутнісної 
частини рідної культури (декультурація), виникає явище невпевненості або нестабільності. Такі 
явища призводять до певних соціокультурних проблем міжкультурної комунікації. Їх можна 
посилювати або, знову ж таки, створювати відповідні умови для «уживання». 

Сама по собі міжкультурна комунікація на етнічному рівні виявляється у посиленні 
контактів, двомовності, збільшенні кількості змішаних міжетнічних шлюбів тощо. Але це ще не веде 
до установлення культурної спільності. Це більш природне співіснування людей, яке вимагає певних 
комунікативних дій, спрямованих на сприйняття один одного і створення для цього відповідних 
умов. Тут у першу чергу відіграють вагому роль двосторонні бажання індивідів, спрямовані назустріч 
одне одному. У таких випадках (напр., змішані шлюби) спостерігається перейняття культури більш 
активного індивіда (голови сім’ї), хоча при цьому зберігається «своя» культура, яка однак, у своєму 
розвитку гальмується. Це чимось нагадує «діаспору», яка відірвавшись від історичної батьківщини 
(втративши зв’язок), призупиняє свій національний культурний розвиток, але зберігає його на тому 
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рівні, який закарбувався у пам’яті про рідних (батьківщину), або можна це порівняти із спільнотою 
сучасної України. Ми навіть на державному рівні чуємо «суржик» (по радіо, телебаченню), не 
говорячи вже про місцевий рівень. Якщо до цього додати ще й вплив світової цивілізації (поява 
нових термінів, слів іншомовних, які адаптуються і стають ніби «своїми») то побачимо як впливає на 
міжкультурну комунікацію світова цивілізація. 

Як бачимо, культура етносу не тільки забезпечує його інтеграцію і стабільність як системи, 
вона виконує ще й етнодиференційну функцію, яка проявляється у виявленні «своїх» та «чужих». 
Кожний етнос розцінює існування інших етносів як зовнішнє середовище, сприймаючи його і за 
характером життєдіяльності, і за несхожістю культур. Ставлення до нього може викликати як 
зацікавленість, так і несприйнятливість. За таких обставин можуть відбуватися процеси акультурації 
всіх або якихось елементів культури, чи процеси декультурації, але без втрати окремішності даної 
спільності (напр., етнічні групи Донецької обл.). У таких випадках «своя» культура втрачається не 
повністю. Тут формуються елементи міжетнічної культури, на основі якої відбувається спілкування 
різних етнічних груп. До елементів такої культури, у першу чергу відноситься мова міжетнічного 
спілкування як основного елемента міжкультурної комунікації. Як свідчить практика, така культура 
не виділяється зрілістю, яка б могла забезпечити інтенсивну взаємодію і злагоду різнорідних 
елементів. Подібні диференційовані характеристики культури досить часто служать поводом для 
ворожнечі та насилля, нерідко на цій підставі виникають непорозуміння та конфлікти. При цьому 
також виникають різні національно-етнічні об’єднання, напр., товариства (грецьке, російське, 
єврейське) тощо. Кожне таке об’єднання намагається зберегти «свою» культуру, посилити 
усвідомлення належності до певного етносу. Крайнім тут може стати етноцид – знищення 
домінуючою групою культурних традицій іншої етнічної групи227. Якщо за таких умов слабша група 
виживає, то вона втрачає або значною мірою змінює культуру своїх пращурів, пристосовуючись до 
певних умов (напр., населення Кіпру, чи Східної України). 

Беручи до уваги висловлене вище, слід пам’ятати і те, що суб’єктом міжкультурного 
спілкування виступає сама людина, яка вже є носієм певної культури. Кожна людина входить до 
складу тієї чи іншої суспільної групи, яка теж у свою чергу володіє певною культурою, що впливає на 
її поведінку. Поведінка людини визначається системою суспільних відносин і культурою, до яких 
вона включена, але кожний учасник міжкультурної комунікації володіє своєю власною системою 
правил, які впливають на його поведінку. Ці правила обумовлені його соціокультурною належністю, 
до якої потрібно віднести не тільки національну (етнічну) культуру, але і культуру всіх груп, у які 
включений той чи інший індивід, його освіту, виховання, стать, професію, сімейний стан, 
самосвідомість, рівень суспільної свідомості тощо. Сюди ж потрібно віднести його матеріальну і 
духовну культуру, соціальну роль та соціальний статус. Не можна не враховувати і «стимул» 
засвоєння певної культури. Людина пристосовується (адаптується) заради чогось (когось), 
орієнтуючись на збереження певної своєї свободи, самозбереження, чи отримання користі. Це 
також регулює взаємовідносини людей у міжетнічному спілкуванні (викликає злагоду чи 
невдоволення). Отже, можна сказати, що міжкультурна комунікація – це стан сучасного 
суспільства, в якому складна структура соціального і культурного простору втілена у символічних 
формах і образах, які здатна сприймати і розуміти суспільна й індивідуальна свідомість різних 
національних спільнот та етнічних груп. Саме це і створює такі образи соціального світу, які 
водночас є і змістом, і об’єктом взаємодії соціальних суб’єктів комунікації. 
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УДК 37.01:378 
Стецюк Єлізавета 

Національний університет водного господарства  
та природокористування, м. Рівне 

 
Перспективність та переваги дуальної форми навчання в системі сучасної освіти 

 
Реформи  в освіті, які започатковані і активно впроваджуються в життя стосуються всіх сфер 

навчання – зміни самої концепції, провадження інноваційних технологій та інструментів навчання, а 
також прогресивних форм отримання вищої освіти. Однією з форм навчання, яка поступово охоплює 
ЗВО України є дуальна освіта, яка передбачає суміщення теорії і практики, поєднання процесів 
одержання знань здобувачем як традиційним способом, так і під час практичної роботи на 
реальному підприємстві.  

Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні 
недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати 
розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки 
кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних 
форм навчання. 

Дуальна освіта найактивніше застосовується в Німеччині, де має чітку законодавчу базу та 
здійснюється за допомогою торгово-промислових та ремісничих палат. Від Німеччини цю систему 
перейняли Канада, Австрія, Швейцарія та інші країни. У Німеччині дуальна освіта регламентується 
переважно трьома законами й положенням, а саме: 

закон про професійне навчання (BBiG); 
закон про сприяння професійному навчанню (BerBiFG); 
молодіжний закон про охорону праці (JArbSchG); 
положення про професії (HWO). 
У вищу дуальну школу Німеччини приймають абітурієнтів із середньою освітою. Навчання 

триває три роки. Студенти мають змогу самі обрати підприємство, в яких хотіли б працювати і 
домовляються з її керівництвом. Куратор за роботу зі студентом отримує 538 євро. В період канікул 
студент не відпочиває, а працює. Наприкінці навчання студенти пишуть роботи з практичної частини 
навчання, а не з теоретичної. Сьогодні у Німеччині діють 1563 програми дуального навчання. 
Найбільше їх в інженерії – 39%, та в економіці – 32%. Охочих одночасно вчитися і працювати багато: 
у Німеччині на одне місце близько 80 претендентів. Торгово-промислова палата має базу 
підприємств, які готові взяти студента до себе на проходження практичної частини навчання. Для 
усіх німецьких компаній «чиста» вартість участі, у згаданій програмі  складає 7,7 мільярда євро. 
Корпоративним сектором покривається до 70% витрат на ПТО. Решту 30% витрат на ПТО, покриває 
місцева влада. 

Зважаючи на позитивний зарубіжний досвід, Україна розпочала впровадження дуальної 
форми навчання. На законодавчому рівні вже прийнято ряд документів: Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 16.03.2015 № 298 «Про впровадження елементів дуальної системи навчання у 
професійну підготовку кваліфікованих робітників» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
19.09.2018 № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти». 

Упродовж 2015-2017 років здійснювався експеримент з організації навчально-виробничого 
процесу з елементами дуальної форми навчання на базі трьох вищих професійних училищ м. Києва 
(професія «Кухар»), м. Львова («Маляр»), м. Запоріжжя (професія «Токар»). Після випуску трьох 
експериментальних груп, аналіз засвідчив позитивні результати упровадження елементів дуальної 
форми навчання: високий рівень працевлаштування – до 97%, підвищення якості професійної 
підготовки на 12-17%, додаткові фінансові надходження – до 50 тисяч гривень у кожному ПТНЗ, 
зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали, більш стійка та взаємовигідна 
співпраця з роботодавцями. 
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Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні ґрунтується 
саме на німецькому досвіді дуальної форми здобуття освіти, який було презентовано, зокрема, 
завдяки Представництву Фонду імені Фрідріха Еберта, Німецько-Українському агрополітичному 
діалогу, Проекту Східного партнерства “Дуальна освіта в діалозі” за участю закладів освіти різного 
рівня. 

Багато переваг буде мати навчання за програмою Дуальної освіти студент, оскільки 
концепція передбачає: 

поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на одному чи 
кількох підприємствах, в установах чи організаціях; 

збільшення шансів на отримання постійної роботи відразу після закінчення закладу освіти; 
наявність до закінчення навчання стажу роботи, необхідного для подальшого професійного 

зростання, а також реалістичного бачення власного кар’єрного шляху; 
отримання практичного досвіду під час навчання та можливості отримання грошової 

винагороди в процесі навчання.  
Здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що основою успішного навчання студента-

менеджера є ефективне поєднання теоретичного і практичного навчання, формальної та 
неформальної освіти:  

1. Дуальна система освіти конкретизується у спільній меті та діяльності викладачів, 
підприємців і студентів. 

2. Наслідком запровадження дуальної форми освіти стане створення можливостей для 
усвідомленого вибору студентами майбутньої професії (зокрема, її апробації у процесі навчання, а 
не після завершення вишу), кар’єрного зростання, а також належна конкурентоспроможність 
майбутнього випускника, його затребуваність на ринку праці.  

3. Партнерство освітніх закладів із приватним і державним секторами, активізація їхньої 
співпраці дозволяє не лише оптимізувати змістову складову в навчальних планах з урахуванням 
потреб реального життя, але  й розвинути у студента-менеджера відповідні  вміння й  навички, 
здатність стратегічно мислити та використовувати у своїй роботі доказовий підхід; поглибити 
кваліфікацію викладацького персоналу, оптимізувавши професійну адаптацію викладачів до 
змінюваних освітніх умов. 

Таким чином, актуальність та перспективність впровадження Дуальної форми навчання у 
вітчизняних навчальних закладах сумнівів не викликає. Проте, на сьогоднішній день поки що існує 
багато невизначеностей і ризиків для підприємств, які бажають взяти участь в Програмі. Дуальна 
освіта в Україні потребує розробки організаційних, юридичних, економічних засад, перевірки 
концепції на ефективність та інше.  Крім того, необхідна робота зі здобувачами для підвищення 
рівня усвідомленості ними необхідності та перспективності даної форми навчання. Сучасний 
студент переважно несерйозно відноситься до практичної частини у вигляді виробничих і фахових 
практик і може переносити цей світогляд і на дуальну освіту. 

Отже, широке впровадження і успіх дуальної форми освіти можливе тільки за умови її 
законодавчого врегулювання, прийняття ряду нормативних актів щодо стимулювання участі в ній 
організацій різних форм власності, створення дієвого механізму участі виробництва в розробці і 
реалізації навчальних планів, а також – пропаганди дуальної форми навчання серед студентів з 
чітким представленням її переваг та перспектив щодо формування цінності фахівця для ринку праці.  
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Педагогічні умови формування гуманістичних цінностей у майбутніх аграрників 
 
Одним із важливих аспектів дослідження формування гуманістичних цінностей у молоді є 

врахування реалізації педагогічних умов. Характерною ознакою педагогічних умов є те, що вони 
акумулюють цілемотивовану, ціннісноорієнтаційну, самоактуалізаційну спрямованість формування 
особистості.  

Специфіка педагогічних умов полягає і в тому, що вони самі по собі, без діяльності 
людського індивіда, не можуть стати визначально продуктивними для виховання особистості. 
Умови лише створюють можливості суб’єкту, зумовлюючи розвиток творчого начала особистості. 
Завдяки наявності відповідних педагогічних умов значущі духовно-моральні властивості особистості 
переходять з можливості у дійсність, сприяють формуванню готовності до діяльності у новій 
соціокультурній ситуації. 

Гуманістичні цінності формуються у процесі спільної діяльності педагогів та студентів, що є 
двобічним процесом. Останній передбачає, з одного боку, організаційно-педагогічний вплив 
педагогів у навчально-виховному процесі, з іншого – творчу самостійну діяльність студентів, 
спрямовану на саморозвиток та самовдосконалення гуманної особистості, самоактуалізацію її 
творчих здібностей та нахилів. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, вивчення зарубіжного та 
вітчизняного досвіду з досліджуваної проблеми дозволили виділити педагогічні умови, які 
забезпечують ефективність процесу формування гуманістичних цінностей студентів у виховному 
процесі вищого навчального закладу.  

1. Урахування специфіки майбутньої професійної діяльності студентів аграрних вищих 
навчальних закладів. Цінності і зміст будь-якої діяльності визначаються світоглядом людини. 
Професійне становлення студентської молоді безпосередньо залежить від її ціннісних орієнтацій. 
Аграрник повинен бути і професіоналом, і гуманістом. Позбавлена гуманістичних орієнтацій 
професійна діяльність фахівця аграрного сектора може завдати непоправної шкоди людству. У 
зв’язку з цим особливого значення набувають цінності, які орієнтують спеціаліста на гуманістичний 
ефект своїх досягнень. 

Ми вважаємо, що в галузі агропромислового комплексу повинні працювати люди, у яких 
розвинені почуття любові до землі, відповідальності за наслідки своїх дій і вчинків. Для досягнення 
цієї мети педагогічний процес має формувати у студентів певні якості, позитивне ставлення до 
відповідальності й обов’язку перед державою. Випускники-аграрники мають впливати на політичні, 
економічні та соціальні процеси у країні. Майже 70% студентів аграрних освітніх закладів – вихідці з 
села. Зважаючи на вищенаведене, доцільно проаналізувати особливості менталітету сільського 
населення України. Загалом учені акцентують увагу на тому, що селянство є найбільш 
консервативною частиною суспільства. Селяни з великим упередженням ставляться до всіляких 
нововведень, змін соціально-економічного становища, господарського укладу життя. Селянство 
характеризується такою рисою, як пасивність. Специфічні риси ментальності селянства пов’язані з 
матеріальним буттям цього суспільного прошарку і насамперед з характером його виробничої 
діяльності, з господарюванням на землі в тісному і безпосередньому контакті з природою.  

Селянство завжди було носієм певних культурних цінностей, передусім за своїм 
становищем, перебуваючи на межі між соціумом та природою, яке відзначало їх подвійну 
орієнтацію. Безпосередня підпорядкованість господарства і всього селянського буття природі 
пояснює слабку розчленованість природного і соціального в селянському бутті.  

Діяльність у галузі сільського господарства має бути детермінована низкою факторів: 
етичним, психологічним, естетичним тощо. Особливого значення набуває етичний аспект, який 
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повинен визначати як діяльність аграрника, так і навчання студента – майбутнього аграрника. 
Потрібно наповнити новим змістом такі моральні поняття як «міра відповідальності» і «почуття 
добра і обов’язку», розширити, керуючись моральними принципами, концепцію відповідальності і 
обов’язку. До ціннісних аспектів, які повинні висуватися на перший план, за які аграрник несе 
відповідальність, можемо віднести такі: 

- здоров’я людей має визначатися як найважливіша цінність. Продукти рослинництва й 
тваринництва не повинні становити небезпеки для здоров’я людей. Йдеться про те, щоб за рахунок 
багаторазового проведення обрахувань і оцінки наслідків професійної діяльності, відмовлятися від 
шкідливих технологій ведення сільського господарства; 

- сільськогосподарська діяльність повинна поєднуватися з навколишнім природним 
середовищем. Природа – це полігон перевірки моральної зрілості особистості, зміцнення і розвитку 
загальнолюдських почуттів добра, совісті, співчуття, невичерпне і вічне джерело краси. У 
формуванні відповідального ставлення до природи треба виходити з комплексу глобальних 
проблем сучасності – небезпечності необоротного руйнування навколишнього середовища. 
Моральне ставлення до природи включає гуманістичний аспект, в основі якого розуміння того, що 
шкода, заподіяна навколишньому середовищу, рівноцінна шкоді, заподіяній майбутнім поколінням 
людей. Потрібно, щоб студент – майбутній аграрник усвідомив, що від стану поля залежить не 
тільки його доля, а й доля його дітей та онуків;  

- усе, що відбувається у галузі сільського господарства, прямо чи опосередковано стосується 
окремих індивідів, чия діяльність визначена усвідомленими чи неусвідомленими намірами, 
ціннісними установками, які посідають панівне місце на даному етапі суспільного і технічного 
розвитку. Доволі поширене твердження, що “будь-які форми ведення сільського господарства 
вносять небажані зміни в природне середовище”, сьогодні має втратити своє значення. Результати 
діяльності у галузі сільського господарства повинні прив’язуватися до дій і намірів фактичних носіїв 
цих дій – конкретних людей.  

2. Здійснення цілеспрямованої підготовки викладачів – наставників академічних груп до 
організації позааудиторної виховної роботи з формування гуманістичних цінностей. 

Педагог є ключовою фігурою в сучасному виховному процесі, саме його педагогічний 
професіоналізм і майстерність визначають рівень сформованості гуманістичних цінностей у 
студентів. У цьому аспекті надзвичайно важливою є надання методичної допомоги педагогам, а 
також самостійна робота викладача. Його творчий пошук, що дає змогу самостійно ухвалювати 
рішення, втілювати їх у виховній діяльності.  

Процес формування гуманістичних цінностей у студентів починається з формування 
гуманних якостей особистості самого педагога. Будь-який виховний засіб, обраний ним, буде 
дієвішим і ефективнішим тоді, коли виникне духовна єдність педагога і студентів, активна взаємодія 
між ними. Гуманні якості особистості педагога: доброта, щирість, чуйність, уміння співпереживати, 
знайти позитивне у кожному вихованцеві – безпосередньо впливають на духовно-моральний 
розвиток студентів. Роль викладача у формуванні гуманістичних цінностей особистості студента 
виявляється не тільки у правильному доборі змісту, технологій, форм і методів виховання, а й у 
систематичній цілеспрямованій роботі над собою, у розвитку та вдосконаленні моральних якостей 
власної особистості.  

3. Використання у виховному процесі інтерактивних технологій, форм і методів виховання. 
Стан і розвиток виховних систем на сучасному етапі залежить від педагогічних технологій. Якщо 
звернутися до джерел виникнення поняття «технологія», то воно походить із двох грецьких слів – 
мистецтво, майстерність і наука. Таким чином, технологію можна визначити як науку про 
майстерність або мистецтво. Щодо технології виховання, то ми її розуміємо як систему методів, 
прийомів і дій педагога і вихованців, у зміст якої включено засвоєння норм, цінностей та їх 
реалізація у практичній діяльності. До особливостей виховних технологій можна віднести: знання 
про закономірності розвитку і виховання студентів; активна взаємодія всіх учасників виховного 
процесу; педагогічна компетентність викладача; правильний вибір ним стратегії, тактики, 
пріоритетів, форм і методів виховного впливу. 
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Використання тих чи інших форм і методів залежить від мети та змісту виховання, від 
конкретної педагогічної ситуації. Форми і методи виховання спрямовані на зміну виникнення у 
вихованців думок, почуттів, потреб, які спонукають їх до певних вчинків, вибору тієї чи іншої лінії 
поведінки.  

На нашу думку, вибір технологій, форм і методів формування гуманістичних цінностей 
особистості повинен відбуватися з урахуванням їх структурних компонентів (когнітивного, емоційно-
мотиваційного і поведінкового). Орієнтуючись на вищезазначені структурні компоненти 
гуманістичних цінностей, варто виокремити такі інтерактивні технології (тренінг), форми 
(«філософський стіл», аукціон гуманістичних знань, дискусія, диспут у формі змагання-гри, ділова 
гра, турнір ораторів,) і методи (постановка моральних завдань, питання проблемного характеру, 
метод вправ, створення колізій, аналіз суперечливих висловлювань, актуалізація емоційного 
досвіду, метод проектів) виховання. 

4. Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу. Формування гуманістичних 
цінностей у студентів значною мірою залежить від організаційно-методичного забезпечення 
виховного процесу. Забезпечення системного підходу до процесу формування гуманістичних 
цінностей у позааудиторній діяльності передбачає створення низки методичних матеріалів для 
наставників академічних груп:  методичних матеріалів щодо педагогічної діагностики сформованості 
у студентів гуманістичних цінностей (опис критеріїв, показників, рівнів сформованості гуманістичних 
цінностей, набір різноманітних діагностичних методик, рекомендації щодо їх використання); 
методичні матеріали щодо організації виховної роботи (опис технологій, форм, методів формування 
гуманістичних цінностей, зразки проведення виховних заходів). Крім того, методологічною основою 
виховної і цілком реальну загрозу для безпеки навколишнього середовища, життя інших людей. 
Значення сільськогосподарського виробництва цілком природно випливає з того, що саме воно 
забезпечувало людину та суспільство необхідними продуктами харчування, цією неодмінною 
умовою життя, але водночас сприяло також інтелектуально-моральному, духовному розквіту 
людини. 
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Лідерські якості та розвиток позитивних форм поведінки майбутніх учителів початкових класів 
 

Підготовка майбутніх вчителів у закладах вищої освіти України покликана забезпечити 
реалізацію не лише виховної, дидактичної та розвивальної функцій педагогічного процесу, а, 
передусім, сформувати у майбутнього педагога професійні компетентності. Про це відзначається в 
нормативних освітніх документах – Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Законах 
України «Про освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), «Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 р.», Професійному стандарту на професію «Вчитель початкової школи». 

Розвиток пізнавальних інтересів і можливостей (академічних, психомоторних, 
інтелектуальних, мистецьких, творчих, лідерських), формування інтегральної, загальної, фахової, 
предметної компетентностей майбутніх вчителів початкових класів ґрунтується на концептуальних 
засадах реформування початкової школи. Нова українська школа працює на засадах «педагогіки 
партнерства» одним із основних принципів цього підходу є розподілене лідерство (проактивність, 
право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків) [конц].  

Багато наукових праць як у вітчизняних, так і зарубіжних дослідників присвячено 
визначенню сутності лідерства, ознак лідерського потенціалу, сукупності лідерських якостей 
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особистості, впливу лідерських якостей на ефективність професійної самореалізації фахівців, 
успішності впроваджених організаційних змін, аспектів лідерства й управління (В. Бабаєв, 
О. Білінська, С. Максименко, О. Пономарьов, О. Романовський, Р. Стогділл, Я. Шалагінова); розгляду 
лідерства з позицій педагогічної діяльності, зокрема, вчителів початкової школи (А. Дуран, Х. 
Клакстон, В. Критсоніс); формуванню лідерських якостей майбутніх учителів під час здобування 
вищої освіти (Н. Мараховська, О. Пономаренко, І. Савицька, Н. Семенченко, О. Хмизова); впливу 
вчителя початкової школи на розвиток лідерських якостей молодших школярів (Г. Аспанова, Л. 
Уманський) тощо [кол].  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості 
[дер]. Для її досягнення у Маріупольському державному університеті (МДУ) під час підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів застосовуються методи організації діяльності та 
формування поведінки педагога-лідера: педагогічна вимога, гра, доручення, вправа, привчання, 
створення виховних ситуацій. Так під час викладання навчальної дисципліни «Загальні основи 
педагогіки зі вступом до спеціальності» здобувачам вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» 
вже на І курсі передбачено на практичних заняттях ознайомлення з внутрішніми документами МДУ 
(Положеннями): Про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті, 
 Про диплом з відзнакою, Про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів 
вищої освіти у МДУ, Про порядок реалізації права на академічну мобільність у Маріупольському 
державному університеті, Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті; Системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

Уявлення про лідерство формуються у майбутніх вчителів початкових класів більше на основі 
особистісного досвіду (включення в лідерство або спостереження за іншими лідерами). Тому 
формування лідерських якостей майбутніх вчителів початкових класів передбачає створення 
відповідних педагогічних ситуацій та педагогічних вправ, доручень, спрямованих на діяльність 
здобувачів вищої освіти на розвиток мотивації бути лідером, розширення знань про лідерство в 
педагогічній діяльності, розвиток та включення лідерських умінь у власний педагогічний 
інструментарій, дотримання стійкої лідерської позиції. 

Дослідження лідерського потенціалу майбутнього вчителя початкових класів та 
впровадження у професійну підготовку вправ для розвитку лідерських якостей за допомогою яких 
відпрацьовуються навички демократичної поведінки, виступів перед аудиторією для корекції 
лідерських якостей, сприяє виявленню лідерських здібностей. Закріплюються навички ділового 
стилю спілкування стосовно вміння виступати перед великою аудиторією слухачів, а також на 
зменшення стресового навантаження  здобувача у процесі дискусій, виступів, докладів. Наведемо 
приклад таких прав:  

«Я доб’юся успіху» (окреслюються необхідні якості натури та характеру майбутнього вчителя 
початкових класів, які треба розвивати, щоб допомогти  стати успішним педагогом в майбутньому).  

«Лідер-вчитель – лідери-учні» (при виконанні комплексу цих вправ сприяють розумінню 
майбутніми вчителями початкових класів  нових запитів щодо завдань виховання і розвитку дитини 
молодшого шкільного віку:  це переорієнтування вектора від накопичування знань до володіння 
основними компетентностями, яких буде вимагати їхнє майбутнє).  

«Лідерами не народжуються, а стають» (обговорення та формування стилів спілкування на 
знаходження у освітньому просторі, які сприяють вихованню лідерських здібностей, а які, навпаки, 
їх пригнічують, розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування між 
колежанками, з дітьми, з керівництвом ЗВО). 

Мозковий штурм «Лідер – це ...» (з’ясування асоціацій майбутніх вчителів початкових класів 
до слова «лідер», створення підґрунтя подальшої роботи в колективі, формування навичок 
колективних форм навчання). 

«Самодіагностика лідерських якостей майбутнього вчителя початкових класів» (дослідження 
лідерського потенціалу, проходження опитування для визначення різних стилів лідерства: 
авторитарного, демократичного, вільного, харизматичного та ін.). 
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Оскільки формування прагнення бути першим закладено в інтелектуально-креативних 
проблемах особистості лідера. Передбачаємо, що вміння спілкуватися з оточуючими, планувати 
свою діяльність відповідно поставлених цілей, раціонально використовувати  свої внутрішні 
здібності, співпрацювати, висловлювати своє ставлення до певних подій, явищ, знаходити 
нестандартні рішення тощо, доцільним буде у процесі формування лідерських якостей майбутніх 
вчителів початкових класів. Все це залежить від властивостей особистості, його соціального досвіду, 
виду й характеру розв’язуваних завдань (побутових, професійних, освітніх) і здійснюється впродовж 
всього навчання у закладі вищої освіти. 

Таким чином, констатуємо, що яскраво виражене прагнення досягти в майбутньому певного 
статусу, що мотивовано різними педагогічними  цілями та передбачено завдяки високій фаховій 
компетентності майбутнього вчителя початкових класів має вплив на розвиток лідерських якостей, 
вмотивованих готовністю до роботи в команді, здатністю до особистісно-професійного зростання. 
Ініціативність, креативність майбутніх  вчителів початкових класів є зразком для наслідування 
учнями. Але названі нами вище пріоритети мають ураховуватися в процесі професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти з їх особистісним статусом. 
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Котлярова О. Є. 

Особливості громадських організацій як фактору впливу на вищу освіту в Україні 

Гуманітарний аспект діяльності сучасної держави змінює свій традиційний контент: держава 
продовжує координувати та контролювати публічні блага, але до участі в процесі управління 
допускаються й нові актори, а саме – громадські організації. Громадські організації стали 
елементом двофакторної системи контролю та моніторингу публічних благ. Вища освіта як 
специфічний різновид публічного блага залишається пріоритетним соціальним інститутом для 
держави, адже саме вища освіта опосередковано впливає на політичну стабільність, формування 
національної ідентичності та економічний добробут. Громадські організації також впливають на 
функціонування вищої освіти. 

Підвищення впливу громадських організацій на публічні блага, зокрема вищу освіту, яка 
традиційно мала відношення до сфери державного впливу, зачіпає питання класифікації та типології  
громадських організацій. На сьогодні наявна тенденція до збільшення кількості громадських 
об’єднань, що об’єктивно приводить до оцінки потенціалу даного інституту громадянського 
суспільства. 

Численні громадські об’єднання та організації відносять до такого типу суспільних інститутів 
як недержавний або некомерційний. Сам термін «громадська організація» має велику кількість 
трактувань, але ми користуємось  визначенням, наданим Ст. 1 Закону України  «Про громадські 
об’єднання»:  
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«Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська 
організація або громадська спілка. Громадська організація – це громадське об’єднання, 
засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи»228. 

Відповідно, під терміном «громадське об’єднання» ми розуміємо – «добровільне 
об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і 
свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та 
інших інтересів»229. Вказана інтерпретація терміну узгоджується із визначенням, наданим у 
«Communication from the Commission to the Council, the European parliament and the economic and 
social committee participation of non-state actors in EC development policy» (2002 р.)., згідно якого до 
характеристик громадських організацій відносяться наступні: недержавні актори (non-state actor); 
незалежність від органів державної влади (independent of the state); прибуткові або неприбуткові 
(profit or non-profit-making organisations); низова ініціатива (created voluntarily by citizens); реалізація 
інтересів у певній сфері (their aim being to promote an issue or an interest, either general or specific)230. 

Серед важливих функцій, які виконують громадські організації для вищої освіти, є 
забезпечення якості освітніх послуг, що зафіксоване Ст. 23 Закону України «Про вищу освіту»: 
«Незалежна установа оцінювання та забезпечення якості вищої освіти – це недержавна організація 
(установа, агенція, бюро тощо), акредитована Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, що здійснює оцінювання освітньої програми, результатів навчання та/або закладів 
вищої освіти (їхніх структурних підрозділів) з метою вироблення рекомендацій і надання допомоги 
закладам вищої освіти в організації системи забезпечення якості вищої освіти та внесення 
пропозицій Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої 
програми»231.  

Ст. 23 Закону України «Про вищу освіту» легалізує співпрацю вітчизняних громадських 
організацій з міжнародними неурядовими організаціями, дотичними до сфери освіти, задля 
спільної реалізації проектів в сфері освіти, обміну досвідом та впровадження європейських 
стандартів у вищу освіту України: «Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої 
освіти можуть співпрацювати з Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти». 
Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти також мають право «видавати 
закладам вищої освіти власні сертифікати про оцінку освітньої програми та/або систем 
забезпечення якості вищої освіти»232. 

Щодо обліку громадських організацій в Україні, зазначимо, що Державний комітет 
статистики України за участю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України розробив 
національний класифікатор громадських об’єднань. В Національному класифікаторі громадські 
організації визначаються через громадські об’єднання, засновниками та членами (учасниками) 
якого є фізичні особи. Класифікатор ділить організації на такі різновиди: політичні партії, громадські 
організації, громадські спілки, спілки об’єднань громадян, релігійні організації, профспілки, 
благодійні організації, організації роботодавців, ОСББ та органи самоорганізації населення233. В 
основу національного класифікатора покладено організаційно-правову складову. Особливість 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52003IP0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52003IP0380
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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національного класифікатора є відсутність поділу громадських організацій за галузями діяльності у 
відповідності до міжнародних стандартів. Такі сфери як  освіта, медицина та охорона здоров’я тощо 
не враховані або віднесені до категорії «загальне»234. 

Громадські організації в країні стають важливим стейкхолдером системи функціонування 
вищої освіти, у тому числі щодо забезпечення  якості вищої освіти. Втім, наразі залишається 
відкритим питання про удосконалення системи національного класифікатора громадських 
організацій та оновлення переліку типів громадських організацій. Ми пропонуємо впровадження 
такого терміну як «громадська освітня організація» під якої пропонуємо розуміти «тип громадської 
організації, яка здійснює діяльність у сфері освіти, спрямовану на захист та реалізацію інтересів 
членів даної організації та/або загальносуспільних інтересів у сфері освіти»235.  

Модернізації обліку громадських організацій, враховуючи розширення їх повноважень у 
сфері громадського контролю, залишатиметься актуальною, особливо в умовах відкритості 
електронних реєстрів. 
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ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»,  
 

Формування життєвих стратегій студентської молоді у крос-культурному вимірі 
 
В наш час відбувається активна трансформація сучасного суспільства. Під впливом цих 

процесів формуються життєві стратегії та поведінкові практики сучасної  студентської молоді. На 
сьогодні, коли знижується цінність традицій та звичаїв, коли руйнується спадковість генерацій – 
зникають групові, класові та інституційні рамки, життєва стратегія постає для молодого індивіда 
комплексом прийняття важливих рішень та формування своєї життєвої моделі для успішної 
самореалізації. 

Дослідженням  життєвих стратегій різних соціальних груп та аналізом типових форм  
життєвих стратегій молоді займаються такі науковці, як: Т.Заславська (виділила три типи 
трансформаційної  активності: цільова реформаторська діяльність, масова соціально-інноваційна 
діяльність та реактивно-адаптаційна поведінка.), О.Злобіна та В.Тихонович (виділяють два типи 
життєвих стратегій: стратегію виживання та стратегію життєвого творення), С.Макеєв та Л.Біляєва 
(вважають, що життєві стратегії відіграють важливу роль у стратифікації суспільства), В.Ядов 
(підкреслював складність, багатоманітність та дискусійність стратегічного планування життя як 
механізму), Н.Соболева (вбачає у життєвих стратегіях керуючий чинник при здійсненні ланцюжка 
життєвих виборів), Л.Сохань (ототожнює стратегію і програму життя, підкреслює їх систематизуючу і 
регулюючу функції) та інші. 

За визначенням І.Шепеленко, життєві стратегії – це вектор, спрямованість поведінки 
індивіда чи соціальної групи, що базується на життєвих уявленнях, цілях та домаганнях. У свою 

                                                           

234
Державний класифікатор України 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання. 

Держспоживстандарт України, 2004. 24 с. 
235

 Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах 
євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І) (препринт) / О. Воробйова, М. Дебич, І. Линьова, В. Луговий, О. 
Оржель, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, К. Трима; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН 
України, 2018. С.167. 
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чергу, останні базуються на самоідентифікації особистості, на усвідомленні нею власних потреб та 
ресурсів їх досягнення236. 

Науковці наголошують, що особливістю соціологічного аналізу життєвих стратегій є те, що 
вони одночасно розглядаються у трьох аспектах: 

соціальні орієнтації (спрямованість на досягнення бажаного соціального положення через 
входження до певних соціальних груп); 

культурні орієнтації (прагнення до суспільних ідеалів та прийняття певних культурних 
взірців); 

особистісні орієнтації (представленість індивідуально-особистісних моментів життя)237. 
З метою дослідження формування життєвих стратегій студентської молоді і визначення 

основних факторів, що впливають на змістовну спрямованість життєвих стратегій студентської 
молоді автором у 2020 році було проведене опитування студентів 1-4 курсів, віком від 17 до 23 
років і старше в Україні, Білорусії і Росії. В рамках дослідження було опитано 250 респондентів. 

За результатами дослідження  більшість респондентів прагнуть продовжувати отримувати 
вищу освіту та поступати до магістратури. Отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти 
студенти включають в структуру своїх життєвих стратегій. Використовуючи систему факторів, 
запропоновану дослідниками М.Мдівані та П.Кодесс238 було проаналізовано відповіді студентів 
щодо основних мотивів вступу до магістратури (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Фактори, які впливають на 
змістовну спрямованість 
життєвих стратегій студентів 

Результати авторського 
дослідження 

Аналіз результатів 
дослідження 

Фактор зовнішнього успіху 
(пов’язаний з традиційними 
уявленнями молоді про успіх) 

мати надійний прибуток – 
75,6 
отримати другий диплом – 
64,8 

 

Молоді люди вбачають у 
надійному прибутку – стабільне 
майбутнє і успішну кар’єру. На 
сьогоднійшній день, мати 
подвійну спеціальність дуже 
престижно. Це дає можливість 
бути більш мобільними та 
конкурентоспроможними на 
ринку праці.  

Фактор професійної 
самореалізації (прагнення до 
освіти та професійного 
розвитку) 

дізнатися більше про обрану 
спеціальність – 56,4 
отримати вчений ступінь – 
33,3 

Більше половини  опитаних 
студентів вбачає в вступі на 
магістратуру – поглиблене 
вивчення їхньої спеціалізації, що 
сприятиме їх професійному 
розвитку. 
Частина респондентів цікавиться 
науковою діяльністю. Це також 
підтверджує значимість цього 
фактора в структурі формування 
життєвих стратегій студентів. 

Фактор саморозвитку і 
самореалізації (відображає 

під час навчання випробувати 
різні стилі життя (відвідувати 

Даний відсоток обумовлений 
бажанням пошуку себе у 

                                                           

236
 І.Шепеленко Життєві стратегії студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства. Соціологія. 

2006. 61 с. 
237

 Пилипенко Н.Г. Проблема дослідження життєвих стратегій молоді в аспекті змістовної спрямованості. 
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 6 : збірник наукових 
праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 182 с. 
238

 Мдивани М. О., Кодесс П.Б. Методика исследования жизненных стратегий личности. Вопросы психологии. 
2006. № 4. С. 146. 
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прагнення до особистісного 
зростання) 

 
Фактор позитивного 
соціального прояву 
(відображає образ соціально 
бажаної поведінки) 

кастинги талант-шоу, 
працювати у різноманітних 
сферах) – 36,4 
виїхати з власного міста, села 
– 23,2 

соціальному та професійному 
просторі. 
Молоді люди намагаються 
отримати досвід у пошуках своєї 
реалізації. Для розвитку 
професійних компетенцій 
необхідно постійно отримувати 
нові знання і спілкуватися з 
фахівцями. 

Результати дослідження продемонстрували, що цінність вищої освіти в структурі життєвих 
стратегій студентської молоді важлива не тільки для студентів України, а й Білорусії і Росії. 
Підсумовуючи отримані результати дослідження відзначимо, що більшість опитаних студентів 
орієнтовані на отримання магістерського рівня вищої освіти. Серед  факторів, які впливають на 
змістовну спрямованість життєвих стратегій студентів найвагоміший – фактор зовнішнього успіху 
(пов’язаний з традиційними уявленнями молоді про успіх).  Вступ до магістратури розглядається 
студентами як можливість в майбутньому отримати надійний прибуток чи другу спеціальність. 
Сьогодні мати подвійну спеціальність дуже престижно. Це дає можливість бути більш мобільними 
та конкурентоспроможними на ринку праці. Важливим також став фактор професійної 
самореалізації (прагнення до освіти та професійного розвитку). Більше половини  опитаних 
студентів вбачає у вступі на магістратуру – поглиблене вивчення їхньої спеціалізації, що сприятиме їх 
професійному розвитку. І на третьому місці фактор саморозвитку, самореалізації (відображає 
прагнення до особистісного зростання) і фактор позитивного соціального прояву (відображає образ 
соціально бажаної поведінки). Сучасні студенти розуміють, що без саморозвитку і позитивного 
соціального прояву складно самореалізуватися.  Для розвитку професійних компетенцій необхідно 
постійно отримувати нові знання і спілкуватися з фахівцями. Студенти намагаються під час навчання 
випробувати різні стилі життя (відвідувати кастинги талант-шоу, працювати у різноманітних сферах), 
вони шукають себе у соціальному та професійному просторі.  

 
 

УДК 37.01:378 
Фроленкова Надія 

кандидат економічних наук, доцент,  
доцент кафедри менеджменту 

 НУВГП, м. Рівне 
Концепція СМАРТ-освіти: переваги та особливості реалізації 

 
Цифрова революція, інформаційна революція – так назвали докорінні зміни в структурі 

нашого життя і нашої свідомості, широке поширення обчислювальної техніки, всеосяжне 
проникнення інтернету, масове застосування персональних портативних комунікаційних пристроїв 
тощо. Такі зміни охопили найрізноманітніші аспекти життя: ринок праці, життєве середовище, 
політичні системи, технологічний уклад, людську ідентичність, та призвели до нової реальності, яку 
назвали Цифровою ерою або Цифровою епохою, де сучасні інформаційні технології вже давно стали 
невід’ємною частиною життєвого простору кожної людини.  

Можна констатувати факт існування нового цифрового покоління людей, для яких 
електронні засоби комунікацій є такими ж природними елементами їх життєвого простору, як 
природа і суспільство. Покоління Z (Digital Native, Born digital, Digital Generation) з дитинства 
залучене в цифрову сферу, а отже,  мислення сьогоднішніх студентів і процедури обробки ними 
інформації принципово відрізняються від способів мислення та інформаційних процесів їх 
попередників. 

Звичайно, такі серйозні зміни це не можуть не позначатись на системі освіти. Необхідна 
зміна освітнього середовища і самого змісту освіти, її парадигми і концептуальних засад передачі, 
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отримання і засвоєння знань, методів, інструментів, оскільки цифрові компетенції набувають все 
більшого значення для кожної людини. 

Фахівці прогнозують зміну тенденцій на ринку праці і попит на працівників, які володіють 
знаннями і компетенціями відразу в декількох галузях, характеризуються адаптивністю та 
мобільністю, здатністю освоювати швидко різні професії, навчатися.  

Змінюється роль навчальних закладів та викладачів, як суб’єктів освітнього процесу. Головна 
функція навчального закладу в цифровому світі – навчити студентів вчитися самостійно, бути 
адаптованими до змін, роботи зі складними проектами, бути готовими до використання 
прогресивних практик та інновацій, розширення кругозору, відстежуючи тенденції в інших галузях і 
професіях. Сьогодні освіта повинна давати впевненість і готовність до змін, зробити випускника ЗВО 
менш залежним від фактів і знань, вчити розвиватися разом з технологіями. А це означає, що 
університет повинен навчати: оперативно вирішувати завдання, знаходити необхідні інформацію та 
знання, вміти працювати в команді, бачити перспективу і готуватися до неї, вміти приймати рішення, 
розробляти і реалізовувати проекти, відповідати на запити, будувати комунікації і партнерство та ін. 
Крім того, сучасна освіта має бути відповідною й індивідуальним схильностям кожного окремого 
суб’єкта. 

Така серйозна перебудова системи освіти в країні потребує суттєвих змін як з боку 
викладачів, так і з боку студентів.В умовах швидкого розвитку високих технологій, які знайшли своє 
відображення у кожній галузі суспільства, закладам вищої освіти необхідно змінити два аспекти 
своєї діяльності щодо підготовки фахівців: переглянути зміст освіти та методи навчання. 

На сьогоднішній день однією з найбільш сучасних інноваційних концепцій є SMART-освіта,  
впровадження якої веде за собою перехід від старої схеми репродуктивної передачі знань до нової, 
креативної форми навчання. Smart – освіта має на меті сформувати і запровадити концепцію 
усвідомленої освіти, яка є не тільки бажаною для студентів, які свідомо вмотивовані навчатися,  але 
й передбачає спрямування їх власних самостійних зусиль для формування фахових компетентностей.  

Принципова перевага SMART-навчання – індивідуальна траєкторія навчання і його 
інтерактивність, що можливо реалізувати лише за допомогою інноваційних інформаційно-
комунікаційних технологій. Одне з головних завдань сучасної освіти - створення мотивації учнів до 
отримання знань, інша – пошук нових форм та інструментів освоєння цих знань за допомогою 
творчих рішень. Крім безпосередньої функції передачі знань, сьогодні ми повинні вчити студентів 
комунікувати в інтернет-середовищі, знаходити і відбирати корисну інформацію, працювати з 
електронними джерелами, складати особисті бази знань, що вимагає зміни підходів до  
навчального процесу. 

Саме цифровий світ відкриває нові можливості і перспективи для стратегічного розвитку 
навчальних закладів: формування у студентів компетенцій, які дозволять правильно орієнтуватися у 
потоці надлишкової інформації, користуватися нею, застосовувати, критично оцінювати. В умовах 
втрати закладами освіти монополії на знання викладачеві відводиться роль провідника в 
інформаційному потоці. Кожен навчальний заклад, незалежно від обраної стратегії розвитку, 
повинен пройти цифрову трансформацію, яка полягає не тільки у впровадженні ІТ-технологій в 
організацію освітнього процесу, а повній перебудові концепції освітнього процесу, змінах форм, 
методів, інструментів, засобів навчання. Перехід до цифрового університету передбачає 
впровадження більш гнучких адаптованих процесів, зміну корпоративної культури, перепідготовки 
педагогічних кадрів.  

В умовах сформованого розумного навчання змінюється роль як викладача, так і освітнього 
закладу в цілому. Завдання викладача – підбір фактичного матеріалу (аудіо- та відеозаписи, 
актуальні тексти), впорядкування за тематикою, формулювання завдань, планування етапів їх 
виконання, рекомендація довідкових ресурсів. Роль університету також зазнає певної 
трансформації. Університет має пропонувати власну платформу для обміну інформацією, надавати 
технічні можливості для комунікації маж викладачем та студентами, гарантувати якість такої 
комунікації. Водночас це місце, де колеги можуть обмінюватися досвідом, думками щодо 
ефективності певних підходів.  
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З огляду на підвищений рівень інформатизації життя сучасних студентів і для того, щоб не 
відставати від їх очікувань, у заняттях має бути представлений інноваційний цифровий елемент, що 
полягає в тому, як забезпечується процес навчання. За допомогою сучасних інноваційних технологій 
викладачі мають змогу стимулювати студентів, які використовують свої смартфони та планшетів 
упродовж занять у особистих інтересах, до застосування цих пристроїв із навчальною метою та 
концентрації уваги на тематиці занять. Сьогодні вже є масив інструментарію, який може бути 
використаний для формування цифрової інфраструктури системи освіти в навчальному закладі, а 
також для розробки і впровадження нових форм і методів активного розумного навчання. 
Міжнародний досвід ефективного розвитку SMART-освіти полягає у впровадженні таких технологій, 
як розумні ноутбуки, бібліотеки, електронне та мобільне навчання, створення віртуальних класів, 
навчання на основі співпраці, моделювання, ігор тощо. 

Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою SMART-освіти та тісно пов’язане з 
електронним та дистанційним навчанням, на основі якої створюється нове навчальне середовище, 
де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому 
місці, що робить сам процес навчання всеохоплюючим та мотивує до безперервної освіти та 
навчання протягом усього життя. 

Останнім часом активно розвивається новий напрям у сфері комп’ютеризованого навчання 
SMART-освіти, що отримав назву адаптивних та інтелектуальних технологій передавання знань. 
Адаптивне навчання можна охарактеризувати як технологічну педагогічну систему, що сприяє 
ефективному індивідуальному навчанню. Вона має оцінювати початкову підготовку суб’єкту 
навчання та відстежувати результати проходження навчання, характеристики сприйняття нової 
інформації, забезпечити викладачеві можливість варіювати способи подачі матеріалу, а тому, кого 
навчають, способи його засвоєння, а також коригувати параметри, структуру та алгоритм навчання.  

Серед цікавих цифрових інновацій слід відзначити швидку адаптацію онлайн-навчання, яка 
виражається у вигляді розвитку змішаних форм навчання (blended learning) і в активному розвитку 
онлайн-курсів MOOC (Massive on-line open).  

Обов’язковою умовою реалізації концепції Smart-освіти є застосування у навчальному 
процесі сучасних програмних продуктів, платформ, технологій, технічних засобів. Наприклад, Smart 
Classroom Suite – програмне забезпечення, що включає інтегрований програмний комплекс, котрий 
включає програмне забезпечення для спільного навчання,   для управління навчальним процесом, 
для проведення інтерактивного опитування. Свою ефективність та зручність у використанні 
показала модерована Internet-платформа для навчальних дискусій Meetoo, що трансформує 
тренінги, заняття та зустрічі шляхом ширшого залучення та активізації уваги аудиторії. Система 
Meetoo є доступною та простою в користуванні зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, стаціонарних 
комп’ютерів студентів і викладачів, має зрозумілий і зручний інтерфейс, дозволяє економно 
застосовувати Internet-трафік. Актитвно необхідно використовувати хмарні технології, соціальні 
мережі, Google інструменти, YouTube, Twitter тощо.  

Одним з напрямків розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є концепція 
BYOD, абревіатура англійського виразу Bring Your Own Device (дослівно «Принеси свій власний 
пристрій»). В освітньому процесі під BYOD розуміється використання мобільного телефону, 
планшету, ноутбуку в якості додаткового джерела інформації при виконанні різного роду завдань, 
як аудиторних, так і самостійних. Технологія BYОD, коли студенти приносять свої мобільні пристрої і 
використовують їх на заняттях, позитивно зарекомендувала себе в освіті і є сьогодні однією з 
актуальних технологій в навчальному процесі.  

Отже, головним завданням Smart-освіти є забезпечення майбутніх фахівців необхідними 
навичками для реалізації успішної професійної діяльності в умовах цифрового суспільства та 
розвиненої економіки. Така освіта надає можливість студентам навчатися, використовуючи 
електронні навчально-методичні комплекси, що містять лекційні та лабораторно-практичні 
матеріали, матеріали для тестування, літературу для вивчення курсу, завдання для самостійної 
роботи, питання для підсумкового контролю, можливість переглядати роботи студентів, які 
опанували курс за попередні роки.  
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Побудова і реалізація системи SMART-освіти вимагає серйозного осмислення, 
впровадження нових розробок, що дозволяють інтенсифікувати навчальний процес і підвищити 
його якість; спрямована на одержання знань, умінь і компетенцій у взаємодії з мінливим зовнішнім 
оточенням, в основі якого лежать технологічні, організаційні та педагогічні складові. 
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Цибулько Ольга 

кандидат історичних наук,  
доцент кафедри філософії та соціології, 

МДУ, м. Маріуполь, Україна 
ORCID 0000-0003-1297-5465, 

 
Особистість студента: етнічна культура та глобалізаційні процеси 

 
Глобалізаційні процеси у світовому вимірі сприяють інтеграції різноманітних життєвих 

просторів, включно і з освітнім простором. Кількість зарубіжних студентів у будь-якій країні та будь-
якій інституції постійно зростає, оскільки є наслідком сучасних міграційних процесів. Саме тому, 
актуальним стає дослідження специфіки студентських етнічних особливостей в умовах глобалізації. 

Зміни у звичайному способі буття та життя в умовах глобалізації викликають кризу 
ідентичності, як відірваність від власної етнічної групи, або ж навпаки як несприйняття інших 
етнічних культур, відмінних від власної. 

Не дивлячись на велику кількість праць з окресленої проблематики, проблема 
сформованості механізмів етнічної ідентичності в умовах глобалізації залишається і досі нагальною 
проблемою як для науковців так і у державницькому просторі. 

Етнічна ідентичність є насамперед психологічною категорією, оскільки відносить особистість 
до сприйняття власної приналежності до певного етносу, певної етнічної спільноти, містить в собі 
компоненти оцінки, поведінки та сприйняття. Позитивна етнічна ідентичність студентів в умовах 
глобалізаційних явищ сприяє кращому засвоєнню знань, швидкій соціалізації та налагодженню 
міжетнічної взаємодії. Разом з тим, необхідно зазначити, що етнічна ідентичність є лише одним з 
факторів та детермінант наших соціальних уявлень, оскільки соціальні уявлення формуються у 
ширшому полі, під впливом засобів масової інформації, всіх соціальних контактів та життєвого 
досвіду. 

За умови сформованої позитивної етнічної ідентичності особистість студента продукує 
активне сприйняття світу, активне співробітництво з представниками інших етнічних спільнот, 
доброзичливе ставлення до «Інших». У випадку сприйняття надбань власного етносу як єдино 
можливого шляху розвитку, інші етноси та етнічні спільноти ігноруються, що унеможливлює 
повноцінний діалог між культурами. У разі ж відмови і від власної ідентичності, носії різних культур 
сприймаються як архаїчне явище, що також не сприяє повноцінній взаємодії спільнот. 

Отже, формування позитивної етнічної ідентичності студентської спільноти є необхідною 
умовою та фактором позитивного сприйняття власної та інших культур, а відповідно і фактором, що 
спонукає до активної взаємодії з представниками різних країн. 
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Інформаційна поведінка студентів закладу вищої освіти в суспільстві знань 

 
Сучасна інформаційна поведінка студентів послідовно відображає глибоке протиріччя між 

потребами «суспільства знань», цілями державних освітніх реформ і розбіжністю наслідків 
глобальної інформатизації та віртуалізації соціальних комунікацій. У всі часи освітній процес 
відтворював потреби суспільства, ретранслював культурні переконання новому поколінню через 
цінності, прийняття певних моделей поведінки, стереотипів, заборон. Сьогодні держава 
використовує освітні структури, що поширені по всій країні, та охоплюють усіх громадян для 
формування інформаційної культури, важливою складовою якої визначається інформаційна 
поведінка. Така стратегія дозволить змінити ціннісні орієнтири розвитку соціуму, сприятиме 
поєднанню передових досягнень інформаційної епохи та суспільства знань, примножити людський 
капітал, активізувати процес висхідної соціальної мобільності. 

Проблема розробки критеріїв оцінки інформаційної поведінки студентів закладів вищої 
освіти та ефективних методів її формування привертає значну увагу вітчизняних та зарубіжних 
дослідників у сфері педагогіки, філософії та інформаційної науки. Співвідношення понять 
«інформація» та «знання», взаємодія інформаційних ресурсів та джерел академічних знань, 
розмежування процесів обміну інформацією та обміну знанням набувають актуального значення в 
науковій полеміці. Система освіти виконує складне завдання: розвивати навички критичного аналізу 
щодо пошуку, інтерпретації, перетворення інформації в умовах відкритого доступу для всіх до 
значних об’ємів інформаційних потоків, що супроводжуються інформаційним шумом. Необхідність 
вивчення інформаційної поведінки визначається існуючими та потенційними негативними 
наслідками використання інформаційно-комунікаційних технологій для культурного, економічного, 
політичного життя суспільства.   

О. Петрушенко наголошує, «що у свідомості більшості членів суспільства немає чіткої межі 
між поняттями знання та поінформованість. Часто людину, яка має добру пам’ять та добре 
поінформована у багатьох сферах, сприймають як знаючу і навіть розумну. ...Навіщо вивчати ті чи 
інші сфери знання, якщо існує інтернет?»239. Але треба зауважити, що не вільний доступ до мережі 
Інтернет став причиною зазначеної ситуації, а відсутність сформованої інформаційної поведінки у 
користувачів інформаційних ресурсів. Підтримуючи думку авторки про складність (у зусиллях та часі) 
процесу академічного навчання, наголосимо на зростанні потреб у фундаментальних знаннях на 
сучасному етапі розвитку технологій.   

Інформаційні технології, як складові суспільства знань, впливають на інновації в усіх сферах 
людської життєдіяльності, змінюючи соціальні, культурні, економічні, політичні реалії. В суспільстві 
знань присутня складність, нелінійність та невизначеність розвитку соціальних процесів. 
Глобалізація та сучасні технології перетворюють інформацію на продукт виробництва, змінюючи 
світову економіку. Як зазначалося в наших попередніх дослідження, «глобалізацію окреслюють 
наступні характеристики: розширення відкритого інформаційного середовища, бурхливе 
розповсюдження мережевих взаємозв’язків, висока індивідуальна мобільність. За таких умов 
суспільна увага переноситься з економічного капіталу на людський, на розвиток особистісного 
потенціалу, основу якого складають культура, символічний простір та інформація. 

                                                           

239Петрушенко О. Поняття «суспільство знань», його аналіз та оцінка. Humanitarian Vision. 2016. Vol. 2. Р. 105–
109. 
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Конкурентоспроможність людського капіталу залежить від впливу соціальних змін на систему 
освіти, що забезпечує ефективність розвитку суспільної діяльності завдяки створенню інновацій»240.   

Глобалізація інформаційного та комунікаційного простору позитивно впливає на 
міжнародний обмін студентами, діячами науки та культури, представниками громадських 
організацій. Як зауважує О. Гомілко: «...поняття «суспільства знань», на відміну від поняття 
інформаційного суспільства, не обмежується сферою технологічного зростання. Воно виражає 
широкий спектр культурних, етичних, політичних, соціальних, економічних та інституційних 
трансформацій у їхній плюральній перспективі та нелінійному динамізмі»241. Але що стосується 
населення нашої держави, спостерігається неконтрольована трудова міграція, відтік молоді, як 
наслідок, втрати людського капіталу країни та уповільнення процесу формування суспільства знань. 
Шляхи вирішення зазначеної проблеми треба шукати в системі освіти, яка «...в інформаційному 
суспільстві, заснованому на знаннях, виступає фундаментом економіки, засобом і ресурсом 
становлення креативної особистості, що володіє навичками та компетенціями для успішної 
інтеграції і здатної підвищувати свою професійну кваліфікацію протягом усього життя»242.  

Але викликає занепокоєння той факт, що в сучасній галузі освіти педагогічна діяльність 
працівників навчальних закладів розглядається у критичному світлі, іноді спираючись на спотворені 
професійні критерії. У суспільстві знань система освіти повинна ретельно оцінюватись та 
перевірятись виключно за досягнутими результатами у світлі соціальних наслідків. Студенти, як 
правило, є однією з найбільш досліджуваних груп щодо різних аспектів навчального процесу, але 
досягнуті результати складно об’єднати в цілісну базу знань. Наприклад, аналізом інформаційної 
поведінки студентів закладів вищої освіти займаються психологи, соціологи, педагоги, філософи, 
економісти, політологи, створюючи потужні міждисциплінарні розвідки, що прагнуть досягти 
ефективного зв’язку між теорією та практикою, зосередити увагу на взаємодії особистості з 
інформаційно-комунікаційними технологіями в процесі навчання.  

Інформаційна поведінка охоплює цілий спектр людської активності, включаючи 
цілеспрямовані дії по пошуку, використанню, обміну та створенню інформації. Пасивне, випадкове 
споживання інформаційних продуктів або їх уникнення, також має значний вплив на поведінку та 
пізнавальну діяльність особистості. Вивчення інформаційної поведінки дозволяє висвітлити 
широкий спектр явищ, пов’язаних з функціонуванням інформації в професійному та повсякденному 
житті, традиційному та віртуальному суспільстві.   

Наукові розвідки щодо інформаційної поведінки складаються з прагнення зрозуміти 
перспективи користувачів у пошуку та використанні інформації, а також соціальні наслідки. Щоб 
розпізнати досвід користувачів інформації, необхідно зрозуміти як на їх поведінку впливають 
конкретні ситуації чи спільноти, до яких вони входять. Дослідження інформаційної поведінки у 
прикладних дисциплінах цікаві теоріями, що пояснюють інформаційні потреби для вирішення 
практичних проблем та задоволення потреб суспільства. Контекст інформаційної поведінки 
студента складається з таких елементів, як оточення, навчальні завдання, джерела інформації, час 
виконання тощо.  

Засвоєння норм та правил інформаційної поведінки в процесі професійного навчання 
дозволить підвищити рівень соціальної адаптації представників всіх груп населення, розвине 
навички самовдосконалення, позитивно вплине на особистісну та професійну самореалізацію. 
Економічним наслідком стане подолання суперечностей між продуктивною зайнятістю та штучним 
створенням низькооплачуваних робочих місць для формального працевлаштування населення. 
Значна кількість громадян України має досить низькій рівень інформаційної культури та відноситься 
до вразливих верств, що складаються з таких гетерогенних груп, як особи з інвалідністю, жителі 

                                                           

240Цимбал С. Інформаційна діяльність у період глобалізації комунікативних процесів. Intercultural 
Communication. 2018. Vol. 2(5). P. 196. 
241Гомілко О. Суспільство знань як виклик раціональності. Філософія освіти. 2015. № 1 (16). С. 32. 
242Цымбал С. Вклад системы образования в решение проблемы социального неравенства. International 
Dialogueson Education: Pastand Present (IDE-OnlineJournal). 2016. Vol. 3. № 3. P. 42-43. URL: https://www.ide-
journal.org/wp-content/uploads/2016-volume-3-number-3-вклад-системы-образования-в-реше/ 

https://www.ide-journal.org/wp-content/uploads/2016-volume-3-number-3-вклад-системы-образования-в-реше/
https://www.ide-journal.org/wp-content/uploads/2016-volume-3-number-3-вклад-системы-образования-в-реше/
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віддалених населених пунктів, члени багатодітних сімей, мігранти, малозабезпечені громадяни, 
внутрішньо переміщені особи, хворі на СНІД, туберкульоз, особи, які позбавлення волі на певний 
строк, безпритульні.   

Корисно нагадати, що у вітчизняній та міжнародній практиці функція забезпечення доступу 
для всіх до освіти є ключовим обов’язком держави перед громадянами. Соціальна нерівність в 
системі освіти сьогодні залежить від рівня матеріального забезпечення населення, загальної 
культури, цінностей та моральних норм сім’ї, місця проживання, здоров’я, статі, віку, вимог до 
абітурієнтів при вступі до навчального закладу. Для попередження критичних невдач у соціальних 
наслідках щодо проблем відчуження вразливих верст населення від системи освіти, необхідно 
створити умови для подолання соціальної ізоляції та не обмежувати доступ до навчання в закладах 
вищої освіти, ускладнюючи соціальні та економічні бар’єри. Це сприятиме зростанню рівня 
соціальної відповідальності держави перед населенням, дозволить збагатити людський капітал та 
поступово розбудовувати суспільство знань. 

Отже, основні проблеми, розглянуті в тезах, стосуються, по-перше, викликів суспільства 
знань сучасному українському освітньому процесу та відповіді на них з боку педагогічних практик; 
по-друге, визначення ролі інформаційної поведінки студентів закладів вищої освіти в навчальному 
процесі. Зазначені питання вимагають не тільки теоретичного та методологічного обґрунтування, 
але й повинні бути доведені шляхом емпіричного вивчення інформаційної поведінки студентів 
закладів вищої освіти, ставлення науково-педагогічного колективу до змін, що вимагає від системи 
освіти складний процес розбудови суспільства знань. Подальше дослідження обраної теми 
потребує аргументації щодо зазначеної проблематики з різних точок зору: освітньої політики, 
теоретичних та методологічних розвідок науковців у галузі вищої освіти, практичних напрацювань 
викладачів, переконань та очікувань студентів.  
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Ненасилля як принцип самоорганізації системи вищої освіти 
 

Ідея ненасилля, як одного з найважливіших принципів соціального життя, бере свій початок 
ще у міфах народів Азії, Європи й Америки, у яких оприявнені  розповіді про золотий вік людства, 
коли всюди панував мир243. І до сьогодні у всіх сферах життя людини актуалізується прагнення 
золотого віку. За останні десітиліття в освіті спостерігаємо чи не найбільший вплив ненасилля як 
політичного чи етико-філософського принципу. Власне сама історія освіти показує еволюцію 
взаємодії двох учасників освітнього процесу з рівня суб’єкт – об’єктних відносин до суб’єкт – 
суб’єктних відносин. Освіта XXI століття, а особливо вища, постає як складне й багатогранне 
суспільне явище, функціональним призначенням якого є передусім передача, засвоєння і творча 
переробки знань та соціального досвіду, що виражається в навчанні й вихованні, тобто можемо 
говорити про освіту як соціокультурну систему навчальних і виховних форм діяльності244. 

                                                           

243
 Лисак І. Історико-філоcофські аспекти проблеми ненасилля. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 30 : Педагогіка. 
Психологія. Філософія, 2013. С. 763. 
244

 Кадієвська, І. А. Цінності освітнього гуманізму в контексті глобалізації. Дис. на здобуття наук. ст. док. 
філос. наук. Одеса, 2011. С. 11. 
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Специфікою розвитку вищої освіти, як і багатьох інших соціальних інституцій, є уніфікація 
внаслідок впливу глобалізаційних процесів. Це водночас загострює соціальні конфлікти, які можуть 
долатися освітніми засобами. Модернізація вищої освіти за таких умов має орієнтуватися на 
принципи, котрі адекватно відображають такі виклики глобалізованого світу як висока мобільність, 
посилення взаємодії культур, стандартизація. Одним із ключових принципів, на нашу думку, є 
ненасилля. Цей принцип не лише визначає якісно інші форми взаємодії учасників освітнього 
процесу, утверджує учне- та студентоцентричні стратегії освіти, але й дозволяє освітнім інституціям, 
особливо у галузі вищої освіти, самостійно обирати відповідні вектори розвитку в парадигмі 
самоорганізації. Фактично вітчизняна система освіти України протягом останніх тридцяти років 
перебуває у процесі інтеграції в європейський освітній простір, що передбачає відхід від орієнтації 
на виховні ідеали винятково радянської педагогіки та надання вихованцям доступу до різних систем 
цінностей і типів знань245. 

Значною мірою це виражається у таких аспектах, як організація освітніх процесів та 
встановлення принципів толерантності й діалогу культур. Стосовно першого, то надання закладам 
вищої освіти автономії, зокрема при організації навчання, студентам права вибору навчальних 
дисциплін, зростання академічної мобільності демонструють упровадження принципу ненасилля. 
Адже він виражає не лише відсутність зовнішнього командно-адміністративного тиску на учасників 
освітніх процесів та внутрішнього – у взаємодії між ними самими, але й зростання відповідальності у 
ЗВО за прийняття відповідних рішень.  

Стосовно другого аспекту, зазначимо, що сучасна людина, яка перебуває у «супермаркеті 
ідентичностей», зберігає, з одного боку, традиційні для кожного суспільства риси національної 
ідентичності, а з іншого – має можливості засвоювати цілі комплекси інших ідентичностей. У системі 
вищої освіти, яка відповідальна за формування майбутніх педагогів, особливе місце має займати 
гуманітарна складова з вивченням дисциплін, які формують відповідні професійні компетентності, 
що орієнтуватимуть фахівців на освоєння принципів толерантності та ненасилля.  

Отже, розвиток принципів ненасилля мав величезний вплив на сферу освіти, шляхом 
демократизації світу доступ до наукових здобутків поступово стає масовим. Наразі доступність 
освіти досягла свого апогею. Масова культура будується навколо удосконалення людини через 
виховання та навчання. Це призвело до появи кризи освіти в питаннях цінності необхідності  
етнокультурної  освіти  та  використання  надбань народної культури в процесі виховання.  
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Особливості дистанційного навчання серед студентів спортивного профілю 
 

Бурхливе впровадження дистанційної форми навчання в умовах пандемії викликає істотні 
зміни в організації навчального процесу в ЗВО України, і в Олімпійському коледжі імені 
І. Піддубного (Коледж) зокрема. Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
сприяє удосконаленню певних елементів «distance education»246 змушує усіх учасників освітнього 
процесу бути більш відповідальними, самостійними, креативними. 

Термін «дистанційна» освіта – це можливість навчатися та отримувати необхідні знання 
віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час247. 
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Можливість використовувати різноманітні форми та методи дистанційного навчання 
одночасно, показує «нові сторони» учасників освітнього процесу – інші навички спілкування з боку 
як і студентів так і викладачів, дає змогу вибудовувати елементи особистісної комунікації. 

На прикладі дисциплін медико-біологічного спрямування («Фізіологія Людини», «Основи 
реабілітації та ЛФК», «Медико-біологічні основи спорту») в Коледжі з початком карантинних заходів 
було розпочато дистанційну форму навчання, а саме, використання навчальних платформ Google 
Classroom, Zoom, в індивідуальному порядку- Viber, messenger, електронна пошта. Перший тиждень 
навчання був «адаптивним» для усіх учасників освітнього процесу. Так як виникла необхідність не 
лише зрозуміти роботу нових навчальних платформ, а й психологічно переналаштуватися на 
незвичні умови роботи вдома – збільшена кількість відволікаючих факторів. 

Стрімкий потік інформації стосовно освітнього простору в Інтернет-мережі надав змогу 
швидко оволодіти і застосовувати в навчальному процесі набутими знаннями щодо форм та методів 
дистанційного навчання. Завершення «адаптивного» періоду і початок звичного навчального 
процесу в нетиповому форматі поставив студента, в центрі як особистість. 

Використання навчальної платформи Zoom показало особистісно-орієнтовану педагогічну 
взаємодію в системі «викладач-студент» (проведення відеолекцій з дисципліни «Фізіологія 
людини»), де проявилась не лише пізнавальна активність студентів, а й деякі елементи їх лідерських 
якостей (відповідальність, самостійність, командність). При виконанні тестових завдань на 
платформі Google Classroom у деяких студентів не було доступу до Інтернет-мережі в запланований 
час, і тоді виникала необхідність в проходженні тестування в інші терміни. Такі поодинокі приклади, 
на початку карантину, змусили зосередитися і активізувати студентське середовище, шляхом 
індивідуального підходу. І в подальшому згуртувати на загальну, командну і ефективну роботу248. 

Окрім того, були окремі приклади, коли декілька студентів на початок карантину перебували 
за кордоном на спортивних зборах в гірській місцевості і не мали змоги повернутися додому. 
Доступ до Інтернет-мережі був обмежений. З такими студентами спілкування відбувалося за 
допомогою Viber, завдання з дисципліни «Основи реабілітації та ЛФК» носили творчий характер, 
враховуючи попередньо набуті знання та власний спортивний досвід. 

Така «онлайн-переписка» в системі «викладач-студент» відкрила деякі психологічні аспекти 
учасників освітнього процесу (довіра, культура письма), а також показала можливість гнучкості 
стосовно організації навчальної діяльності. 

Акцентуація на студентоцентроване навчання в дистанційному форматі на базі Коледжу 
створює більш сприятливе середовище для усіх учасників освітнього процесу, зокрема для 
викладачів – які мають відповідати на нові педагогічні виклики, і для студентів – які мають 
самостійно опановувати системний підхід в «learning-online». Зміна парадигми в підходах до 
навчального процесу з боку її учасників, змушує студентів зокрема, до самосвідомості, 
самопізнання та саморозвитку. Вчить мислити критично та творчо, покращує комунікативну 
складову, закріплюючи тим самим соціальні цінності майбутнього фахівця249. 

Самоосвіта є невід’ємною частиною дистанційного навчання як для студента так і для 
викладача. Обмін досвідом завдяки різноманітним вебінарам в чатах навчальної платформи Zoom з 
викладачами усіх куточків нашої планети, будь-якого ЗВО, а також іншими стейкхолдерами 
освітнього процесу дозволяє використовувати в роботі «thebestpractices», розширює «освітні 
кордони» та зменшує мовний бар’єр. Пошук відповідей на поставлені запитання студентам Коледжу 
з дисциплін медико-біологічного спрямування змусив їх навчитися не лише шукати інформацію 
просторами Інтернет-мережі, а й аналізувати та синтезувати її. З подальшим формуванням висновку 
та обґрунтуванням відповіді. 
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За час дистанційного формату навчання, близько 87% студентів вчасно надавали відповіді на 
поставлені завдання, близько 13% – надавали інформацію з незначним запізненням, і не в повному 
обсязі. З категорією таких студентів проводилася додаткова індивідуальна робота, з роз’ясненням 
матеріалу, та з наданням бібліографічних посилань на нього. 

Загалом навчальний процес в дистанційному режимі на базі Олімпійського коледжу ім. 
І. Піддубного показав вміння організовувати і розподіляти свій час250 і на виконання професійних 
завдань, і на відпочинок, з боку як і студентів так і викладачів251.Закріпив набуті загальні і фахові 
компетентності, розширив можливості дослідницького простору в інтернет-мережі для студентів з 
напряму спортивної педагогіки, показав елементи управлінських якостей у розв’язанні професійних 
завдань з дисциплін медико-біологічного профілю, тим самим дозволяючи планувати стратегічні 
цілі коледжу в освітньому просторі, який орієнтований на надання якісних спортивних та 
інтелектуальних послуг на основі сучасних вимог, стандартів і технологій по підготовці компетентних 
фахівців. 

 
 

УДК 378.18 
Червона Леся 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, 
 провідний науковий співробітник відділу лідерства та 

 інституційного розвитку вищої освіти  
Інституту вищої освіти НАПН України 

 
Участь студентів в університетському врядуванні 

 
Серед важливих принципів ефективного університетського врядування виокремлюють 

концепцію спільного управління, яка передбачає представництво різних зацікавлених сторін в 
процесах прийняття рішень, в тому числі і студентів. Ідея широкого залучення усіх учасників 
університетської спільноти до процесів формування, вироблення та реалізації життєво важливих 
рішень розглядається як сучасна освітня тенденція. В попередніх дослідженнях ми визначали 
«участь студентів в університетському врядуванні» як: діяльність студентів (пряму чи 
опосередковану), спрямовану на те, щоб впливати на процес прийняття управлінських рішень у 
межах університету, одночасно зазначаючи, що не існує єдиного, фіксованого, універсального 
визначення або моделі залучення студентів; студентська участь нерозривно пов’язана і формується 
у контексті конкретного університету, в контексті конкретного університетського середовища252. 
Варто звернути увагу, що коли мова йде про дію то вживається слово «участь», а коли про 
спонукання до дії, то вживається слово «залучення». Таким чином, питання залучення студентів 
лежать в площині можливостей які університет створює для своїх студентів, а участь студентів – це їх 
діяльність в межах цих можливостей.  

Даний аспект є важливим, оскільки при розгляді проблем участі студентів в 
університетському врядуванні можна розглядати її з точки зору двох підходів. З точки зору 
формального залучення, що є переважно юридично визначеним правом студентів залучатися до 
певних процесів врядування в університеті, яке врегульовується нормативно-правовими 
документами (закони, статути тощо) (що є по суті площиною можливостей які університет створює 
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для студентів). А також, з точки зору фактичного залучення, тих механізмів і практик, які існують в 
конкретному університеті і відображають діяльність студентів в процесах університетського 
врядування. 

З позицій формального підходу можемо зазначити, що в Україні, формальна сторона 
залучення студентів до університетського врядування закріплена як на законодавчому (Закон 
України «Про освіту»253 та Закон України «Про вищу освіту»254), так і на інституційному (статут 
університету та Положення про студентське самоврядування) рівнях.  

В Законі Україні «Про вищу освіту»255, як нормативно-правовому акті вищої юридичної сили, 
регулюються відносини (шляхом встановлення загальнообов’язкових правил) студентських 
організацій в університетах, зокрема: 

- дається визначення студентських організацій; 
- окреслюються принципи на яких вони мають діяти;  
- встановлюються рівні діяльності (група, гуртожиток, факультет, тощо); 
- форми студентських організацій (старостати, деканати, парламент тощо); 
- окреслюються основні функції (представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні); 
- визначаються сфери участі (управління закладом, удосконалення освітнього процесу, 

соціальні питання тощо); 
- закріплюються фінансові питання студентських організацій тощо. 
На основі Статуту університету, що представляє собою перелік правил спрямованих на 

регулювання діяльності університету як організації, розробляється Положення про студентське 
самоврядування, як правовий акт, що встановлює основні засади студентської організації. 
Положення про студентське самоврядування зазвичай містить: 

- загальні питання; 
- мету, завдання, принципи і повноваження органів студентського самоврядування; 
- права та обов’язки членів органів студентського самоврядування; 
- організаційну структуру органів студентського самоврядування; 
- порядок обрання представників з числа студентів для участі; 
- фінансове та матеріально-технічне забезпечення студентського самоврядування тощо. 
В загальному вигляді, залучення студентів до університетського врядування в українських 

університетах організоване як «пірамідальна система» із прямою демократією в основі і 
демократією делегатів (представників) на кожному наступному рівні. На низовому рівні — в 
студентській групі — застосовується пряма демократія, тобто всі студенти групи приймають участь у 
процесах обговорення та прийняття рішень, а на вищому рівні (інституту (факультету), відділення, 
гуртожитку, закладу вищої освіти в цілому) обрані представники від студентів виступають в ролі 
посередників при формуванні загальної думки (принцип представництва). 

Структура студентських організацій в українських університетах формується приблизно 
однаково, варіюються лише назви органів, наприклад сенат, студентський парламент тощо; 
кількість комітетів; порядок формування тощо. Серед основних механізмів залучення студентів для 
реалізації ефективного врядування в університетах: представництво студентів в різних 
університетських структурах; зворотній зв’язок зі студентами; угода про партнерські відносини та 
політика студентського голосу. 

Все перераховане вище являє собою коло можливостей для залучення студентів до 
університетського врядування, створеним як на інституційному рівні (статути, положення тощо), так і 
на державному (Закон України «Про вищу освіту»). Разом з тим, слід наголосити, що залучення до 
врядування, це не вимушена участь, а свідома, активна участь студентів у процесах формування, 
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вироблення та реалізації життєво важливих рішень. З цієї точки зору, невтішними виглядають 
результати проведеного нами в 2017 році опитування серед студентів 6 українських університетів, 
відносно студентського самоврядування. Анкетування показало доволі низьку активність серед 
студентів, співвідношення складало в середньому 10 % до 90 %. Тобто виникає певний парадокс 
між створеними можливостями (залученням) та участю студентів. З одного боку, на державному та 
інституційному рівні створені непогані умови для участі студентів в університетському врядуванні. А 
з іншого, ми бачимо занадто низьку активність самих студентів, яку вони визнають на рівні з 
усвідомленням важливості студентського самоврядування і всього, що з ним пов’язане.  

Прихильники демократії участі, вважають, що «… ірраціональність і пасивність людей в 
політичній сфері — це результат їх недостатньої освіти і відсутності рівних можливостей для участі в 
політиці. Тому суспільству належить створити всі умови для активної політичної соціалізації кожного 
індивіда»256. На наш погляд, якщо пасивність (низька участь) проявляється в університетській 
спільноті, то це навряд чи можна пов’язати з недостатньою освітою, а швидше за все з 
особливостями конкретного університетського середовища і реальними цінностями цього 
середовища. Отже, ми можемо говорити, що рівні права на свободу і саморозвиток, можливі лише 
в певному типі університетського середовища, яке можна назвати «учасницьким університетським 
середовищем». Лише у такому середовищі виховується почуття дієвості, пробуджується інтерес до 
спільних проблем, формується обізнана у своїх правах та відповідальності особистість, здатна 
постійно виявляти зацікавленість та брати участь в університетському житті, і зокрема в процесах 
пов’язаних з університетським врядуванням257.  

У цьому аспекті важливого значення набувають проблеми особистісної мотивації кожного 
студента та соціальної ідентифікації, яка дає можливість кожному студенту відчути себе 
невід’ємною частиною, представником, певної соціальної групи (університетської спільноти) 
об’єднаної спільними інтересами та цінностями, а відтак і готовим до активної соціальної позиції. 
С. Альберт і Д. Віттен стверджували, що в організації є ідентичність, до тих пір, поки серед її членів 
існує загальне розуміння центральної, диференційованої і стійкої сутності організації. Ця 
ідентичність може бути відображена у загальних цінностях і віруваннях, місії, структурі і процесах, 
організаційному кліматі і т.д.258.  

Приділяючи належну увагу проблемам участі студентів, західні дослідники розробляються 
різні інструменти для розвитку студентського залучення. Наприклад, шотландськими колегами 
запропоновано такий інструмент для встановлення, рівня залучення студентів до процесів 
університетського врядування, як Сходинки студентського партнерства (Student partnership 
staircase)259. По суті виокремлюються чотири рівня студентської активності: 

Постачальник інформації (студент, що приймає участь в опитуваннях). 
Актор (контролює і аналізує зворотній зв’язок). 
Експерт (визнаний експертами в навчанні). 
Партнер (автентичний і конструктивний діалог). 
Перший рівень, це коли студенти можуть на базовому рівні просто надавати інформацію 

своєму навчальному закладу шляхом заповнення опитування. Другий рівень передбачає, що 
студент бере на себе більш просунуті ролі, такі як володіння інструментами зворотного зв’язку. 
Третій рівень, коли студент має законний голос в якості експерта в своїй галузі навчання. І четвертий 
рівень, це роль реального партнера в своєму навчальному закладі.  
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Фактично, сходинки студентського партнерства візуалізують динаміку за якою може 
розвиватися роль студентів від найнижчої сходинки «постачальник інформації», коли залучення 
студентів зводиться до участі в опитуваннях, до найвищої сходинки – «партнера», коли участь 
студентів відбувається на рівні конструктивного діалогу. І хоча не кожен студент буде виступати в 
якості партнера, а деякі можуть проявляти активність лише як постачальники інформації 
(заповнюючи, наприклад, анкети щодо якості освіти), ці «сходи» є основою для обговорення 
способів, за допомогою яких університети та студентські асоціації можуть розмірковувати про роль, 
яку студенти відіграють і повинні відігравати в університеті, а також про структури і культуру, які 
сприяють розвитку партнерства. 

Іншою корисною розробкою західних колег, яка забезпечує основу для інтерпретацій, 
вивчення і розвитку практик залучення студентів в закладах вищої освіти, студентських асоціаціях і 
секторі в цілому є документ «A student engagement framework for scotland»260 або Рамка SE. Рамка 
студентського залучення має меті надати чіткість дискусіям та встановити спільне розуміння щодо 
студентського залучення. 

Рамка SE виокремлює 5 ключових елементів (студенти, які почуваються частиною установи, 
що їх підтримує; студенти, що займаються власним навчанням; студенти, що працюють зі своїм 
закладом, формуючи напрямок навчання; вплив на досвід студентів на національному рівні; 
формальні механізми якості та управління) і 6 факторів ефективного залучення студентів (культура 
залучення; студенти як партнери; оцінювання вкладу студентів; фокусування на покращенні та 
змінах; відповідаючи на різноманітність; відповідні ресурси та підтримка261). При цьому розробники 
підкреслюють, що розмежування між цими ключовими елементами часто розмиті, а зв’язки між 
ними багатоманітні і складні.  

На наш погляд, варто звернути увагу на те, що, по-перше, коли мова йде про ключові 
елементи залучення студентів, в даному документі, то, мається на увазі окреслення площин 
залучення студентів: соціальна, академічна, управлінська та площина суспільного контексту, при 
чому всі вони корелюються між собою. По-друге, студенти, у даному підході не є пасивними 
об’єктами, яких до чогось примушують, йдеться про студентів як активних, зацікавлених та 
рівноправних суб’єктів освітніх процесів.  

Далі в Рамка SE, описуються основні фактори, тобто все те, що є рушійною силою процесу 
ефективної участі студентів, те що визначає його характер та окремі риси.  

Культура залучення. При розробці культури залучення, важливо чітко та доступно 
визначити інституційні підходи та пріоритети, забезпечити конкретні форуми для забезпечення її 
розвитку, одночасно гарантуючи, що це підхід, який пронизує діяльність у всьому спектрі. 

Студенти як партнери. Партнерство зі студентами, розвивається багатьма способами, 
наприклад: розвиток окремих студентів як активних учасників навчання; між закладом, його 
студентським об’єднанням та студентським органом; між студентами, їх асоціаціями та 
національними агенціями; на рівні дискусій між студентами, їх представниками та закладом тощо. 

Відповідаючи на різноманітність. Студенти є дуже різноманітними, як і характер закладів, 
тому механізми залучення студентів повинні не тільки визнавати це різноманіття, але і враховувати 
його, щоб надати змогу всім бажаючим бути залученими незалежно від їхнього походження. 
Питання, які слід розглядати при врахуванні фактору різноманітності можуть включати, наприклад: 
адаптацію підходів до навчання та викладання для задоволення потреб найрізноманітніших груп 
населення; рівень залученості; доцільні системи та можливості; методи залучення певних груп 
студентів повинні входити в представницькі структури. Асоціації студентів повинні гарантувати, що 
вони можуть представляти всіх студентів, наскільки це можливо, і для цього потрібна підтримка 
їхніх установ. 
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Цінування студентського вкладу. Визнаючи прогрес, досягнутий у студентській діяльності, 
важливо визнавати зусилля самих студентів. Студенти доволі часто суміщають навчання, роботу та 
інші зобов’язання також вони беруть на себе складні ролі пов’язані з студентським залучення та 
беруть участь у заходах. Тому цінуючи внесок студентів, важливо приділити увагу підтримці 
студентів; визнавати, винагороджувати та акредитувати їх внесок; цінувати досвід, який вони 
приносять, не очікуючи, що вони матимуть такі ж знання, як і інші.  

Фокусування на покращенні та змінах. Участь (залучення) студентів повинне забезпечувати 
вдосконалення та зміни у самих студентів, у досвіді студентів, у навчальному закладі та секторі в 
цілому. Під час моніторингу ефективності залучення студентів важливо дивитись на результати з 
точки зору тих змін, які відбулися за рахунок діяльності пов’язаної із студентською участю. Важливо 
також дбати про те, щоб вся студентська спільнота усвідомлювала важливість, яку може мати 
залучення студентів для впливу на зміни. 

Відповідні ресурси та підтримка. Прогрес у студентському залученні не відбувається 
випадково. В Шотландії, цей прогрес був підкріплений фінансовою підтримкою на галузевому та 
інституційному рівні. Підтримуючи студентів важливо також усвідомити, що розробка можливостей 
та підтримки залучення вимагає певних наборів навичок та досвіду, мова йде про розвиток певних 
знань у студентів; необхідними також є технологічні ресурси, доступ до секретарської підтримки, 
звільнення студентського часу для роботи над певними проектами тощо262.  

На наш погляд, участь студентів в університетському врядуванні постає в якості важливого 
аспекту в контексті змін, що відбуваються в сфері вищої освіти, з акцентуванням на понятті 
«партнерство». Співучасть в управлінні побудована на партнерстві, є освітнім і соціальним 
процесом. Ми припускаємо, що демократія участі є універсальним принципом організації 
Університету як соціальної системи, а широка суспільна партисипація має втілюватися в свідомій, 
активній участі всіх зацікавлених сторін освітнього процесу (в тому числі і студентів) у процесах 
формування, вироблення та реалізації всіх важливих рішень.  

Разом з тим, варто звернути увагу і на таку принципово важливу, на наш погляд, ключову 
вимогу для участі студентів в університетському врядуванні, без якої вона стає неможливою, а саме 
«учасницьке університетське середовище». Тобто, рівні права на свободу і саморозвиток, можливі 
лише в певному типі університетського середовища, яке виховує почуття дієвості, пробуджує 
інтерес до спільних проблем, формує обізнану в своїх правах та відповідальності особистість, здатну 
постійно виявляти зацікавленість та брати участь у процесі врядування. 

Так, наприклад, один із європейських дослідників А. Obondoh пише: «коли члени 
університетської спільноти беруть участь у прийнятті рішень, їх індивідуальні, групові та 
організаційні потреби, і потреби більш зовнішніх зацікавлених сторін, швидше за все, будуть 
враховані, і вони будуть задоволені результатами. Залучення всіх зацікавлених сторін до процесу 
прийняття управлінських рішень, підвищує якість життя, підвищує ефективність у наданні послуг, 
підвищує мотивацію, зменшує конфлікт і розвиває соціальну згуртованість»263. Він припустив, що 
шляхом обміну управлінських і адміністративних обов’язків з великою кількістю зацікавлених сторін, 
університетська адміністрація (керівництво) опиняться з рештою в умовах, коли одна з їхніх 
основних функцій буде полягати в посередництві між різними групами інтересів. Серед цих різних 
груп інтересів університетів, студенти є головними і найбільш фундаментальним з усіх. Їх участь у 
процесі управління необхідна для того, щоб робити університет підзвітним, прозорим, гнучким і 
ефективним місцем для знань, суспільства і культури для того, щоб взаємодіяти зі зростаючим 
попитом у сучасному глобальному світі. 

Таким чином, участь студентів в університетському врядуванні можна вважати певним 
механізмом, що застосовується в сучасній освітній практиці для успішного розвитку університетів. 
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Даний підхід грнтується на усвідомленні студентства, як повноправного учасника освітнього 
процесу, великої частини університетського колективу, носія корпоративної культури, небайдужість 
та активність якого може суттєво впливати на досягнення, та успішність університету як інституції. 
Участь студентства в університетському врядуванні відбувається, в першу чергу через механізм 
представництва і відстоювання своїх прав та інтересів, можливість самореалізації через 
функціонування органів студентського самоврядування.  

Водночас, участь студентів в університетському врядуванні можна розглядати як прояв 
демократичної організації та автономії університетів, як процес і результат вибору студентською 
спільнотою своїх позиції, цілей і засобів їх досягнення.  

Підґрунтям для розвитку студентської участі в університетському врядуванні можуть 
слугувати такі демократичні засади як: виборність (виборний характер формування органів 
студентського самоврядування, право обирати та бути обраним); пріоритет прав та свобод 
студентства (незалежність студентського самоврядування у здійсненні цілей, завдань і основних 
напрямків діяльності); свідома, постійна та активна участь студентства в обговоренні та прийнятті 
рішень з найголовніших проблем тощо. 
 
 
УДК 378.1 

Чорнойван Ганна 
кандидат педагогічних наук, 

учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України 
 

Науково-дослідницька діяльності студентів у контексті інтеграції до європейського 
дослідницького простору 

 
Реформування вітчизняної вищої освіти та імплементація кращих європейських практик у 

вітчизняний освітньо-науковий простір сприяє готовності студентів до інноваційних умов навчання і 
розвитку, конкурентоздатності та професійності. У зв’язку з цим особливого значення набуває 
залучення студентів до активної науково-дослідницької і креативної діяльності, адже під час 
навчання у закладах вищої освіти закладається підґрунтя кар’єри, зав’язуються необхідні професійні 
зв’язки, накопичується безцінний досвід, що формує студента у висококваліфікованого фахівця.  

Інтеграція освіти і науки до Європейського дослідницького простору відкриває перед 
українською молоддю широкі можливості мобільності, стажування, участі у різних заходах, 
налагодження співпраці з європейськими студентськими спільнотами тощо.  

Наукові інтереси і дослідницькі мотиви студентів в процесі дослідницької діяльності у 
закладах вищої освіти можна в цілому розбити на етапи, в яких вони: вивчають методи наукового 
дослідження і адаптуються до нових умов навчання, виконуючи репродуктивні і репродуктивно-
дослідницькі види діяльності; активно займаються навчально-дослідницькою діяльністю, виконуючи 
дослідницькі завдання в рамках самостійної роботи; беруть участь у навчальному дослідженні (за 
значного збільшення обсягу самостійної роботи) та у виробничо-наукових дослідженнях, поряд із 
проведенням навчальних досліджень264. 

Зосереджено увагу на основні цілі ефективності науково-дослідної діяльності, а саме 
підвищення якості професійної підготовки, формування у майбутнього фахівця здатності думати 
самостійно і творчо. Загалом їх можна сформулювати як: розвиток комплексу дослідницьких, 
експериментальних і теоретичних знань, вмінь і компетентностей у кожного майбутнього фахівця; 
формування діалектичної логіки і наукового мислення; формування наукового світогляду і 
оволодіння методами наукового пізнання; формування професійного і культурного світогляду 
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фахівця через інтеграцію освітнього процесу і наукового прогресу; створення позитивної мотивації і 
стійкого інтересу до спеціальності, яка вивчається, прищеплення інтересу до науково-дослідницької 
роботи і розробок; усвідомлення їх суспільної значущості; вироблення навичок публічних виступів і 
участі у наукових дискусіях; осучаснення професійної підготовки в процесі оновлення змістової 
сторони освітнього стандарту тощо265. 

Залученість до науково-дослідної діяльності студентів, зокрема педагогічних закладів вищої 
освіти, полягає в орієнтуванні майбутнього фахівця на методологічну культуру, яку можна опанувати 
пройшовши основні етапи: початковий; наукове та професійне становлення молодого дослідника; 
усвідомлений науковий пошук; наукова зрілість. На завершальному етапі майбутні спеціалісти вже 
узагальнюють факти, поглиблюють і розвивають теоретичні положення, уточнюють базові поняття, 
широко впроваджують сучасні наукові підходи. У фахівців такого рівня увага акцентована на 
розробку, насамперед, теоретичних засад дослідження, виявлення певних тенденцій та 
закономірностей розвитку педагогічних явищ, вивчення внутрішніх причинно-наслідкових зв’язків 
тощо266.  

Науковому зростанню студентів сприяє допитливість та інтерес до вирішення поставленої 
проблеми (завдання), самостійність, ініціативність, креативність, творчий підхід, працелюбність, 
готовність до інтелектуального ризику, цілеспрямованість, наполегливість. Важливим є розвиток 
лідерських якостей майбутнього фахівця, який вміє надихати і створювати передумови для розвитку 
своїх послідовників.  

Впровадження ефективної науково-дослідницької діяльності студентів має фундаментальне 
значення для розвитку наукової компоненти в якісній і конкурентоспроможній підготовці фахівця, 
вмотивованості, інноваційного мислення, готовності до навчання впродовж життя та інтеграції до 
Європейського дослідницького простору. 

 
 

УДК 378.014 
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доктор педагогічних наук, завідувач  
кафедри теорії та методики навчання 
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Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
 

Методологічні виміри студентоцентрованого навчання у сучасній вищій школі 
 
Новітні умови соціокультурного зростання українського суспільства змушують глибоко 

замислитися над тим, яка ж кадрова зміна замінить наявну? У пошуках відповіді на актуальні для 
нашої держави кадрові запитання усе яснішим стає розуміння об’єктивної соціальної потреби у 
яскраво вираженій прагматично-незалежній особистості, яка здатна очолити інноваційний рух за 
краще майбутнє та швидко адаптуватися до мінливих умов сьогодення. Пріоритетність розв’язання 
окреслених завдань приховується у найбільш актуальних стратегічних напрямках розвитку освіти, з-
поміж яких помітним чином виділяється студентоцентроване навчання. Основоположним 
концентром цього навчання є особистість, яка сприймається як самоцінність. Професійна підготовка 
у контексті студентоцентрованого навчання зорієнтовується на розвиток соціальної, мотиваційної, 
пізнавальної, емоційної та особистісної сфер суб’єктів освітніх взаємовідносин. 
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Екстраполюючи окреслену педагогічну проблематику на канву психологічних досліджень 
стає зрозумілим, що у рамках студентоцентрованого навчання особистість студента сприймається як 
складна, самоорганізуюча система, яка вирізняється своєю цінністю та унікальністю. 

Ґрунтуючись на значущості особистісно орієнтованого підходу для підтримання 
оптимального режиму студентоцентрованого навчання помітним чином виокремлюється вплив 
внутрішніх і зовнішніх детермінант, які активізують прагнення особистості до саморозвитку та 
самовдосконалення. Перелік методологічних підходів у розрізі окресленої проблематики можна 
розширити шляхом додавання й особистісно-діяльнісного підходу. Зокрема, останній націлений на 
розгляд особистості та діяльності у єдності їх взаємовпливу. 

Залучення особистісно-діяльнісного підходу до студентоцентрованого навчання 
уможливлює максимізацію зорієнтованості розвитку суб’єкта пізнання на розкриття власної 
індивідуальності та особистісного потенціалу. У цілому, феномен «діяльність» є настільки 
багатоаспектним, що актуалізується необхідність відрефлексування його як: конкретного прояву 
людської суб’єктності; мінливості суб’єктної реальності, активуючої  зміни й на рівні внутрішнього 
світу особистості. Таким чином, саме особистісно-діяльнісний підхід привносить до 
студентоцентрованого навчання нове розуміння поняття «розвиток», який не обмежується лише 
сукупним переліком досягнення кількісних параметрів, а перш за все орієнтований на практичну 
реалізацію якісних перетворень.  

Змістове збагачення студентоцентрованого навчання особистісно-діяльнісним підходом 
актуалізує зміщення акценту на активність суб’єкта пізнання під час конкретної діяльності (зокрема, 
на його сутнісні та ціннісні орієнтири), що забезпечує соціалізацію та становлення людини за 
посередництвом власної життєдіяльності. 

Інструментарій особистісно-діяльнісного підходу уможливлює підсилення значущості 
студентоцентрованого навчання за рахунок створення сприятливих умов  для активізації 
природного процесу саморозвитку здібностей і творчого потенціалу суб’єкта пізнання. Створення 
таких сприятливих умов для особистісного зростання позначається й на підвищенні якості 
професійної підготовки студентства.   

Студентоцентроване навчання у цілому зорієнтоване на особистість як самоціль, шляхом 
визнання її унікальності, моральної та інтелектуальної свободи, пріоритетності прав і свобод. 
Повноцінне відрефлексування педагогом такої цілецілесності концентрує увагу дослідницьких кіл на 
механізмах професійно-особистісного розвитку.  

Методологічний «арсенал» студентоцентрованого навчання логічно доповнює й 
компетентнісний підхід, який розглядається у вимірах цілісної парадигми ціннісних орієнтирів і 
цілей навчання, які «імплементуються» у якості основоположних у межах конкретної системи освіти.  
У сучасному розумінні феномен «компетенція» переосмислюється як єдність знань, професійного 
досвіду, навичок поведінки індивіда у відповідності із основоположними цілями діяльності та 
визначеними кваліфікаційними вимогами. 

Повноцінність розкриття багатоаспектності студентоцентрованого навчання частково 
екстраполюється і на аксіологічний підхід, в основу якого покладено розуміння цінності людського 
життя, виховання, навчання і освіти у цілому.  

Переосмислюючи наявність лімітуючих факторів, які перешкоджають досягненню 
відповідного рівня професіоналізму стає зрозумілим, що прогалини у професійно-особистісному 
розвитку суб’єктів пізнання частково є наслідком недооцінювання окремими педагогами 
домінуючих позицій студентоцентрованого навчання. За умов недооцінювання досліджуваного 
феномена розмивається чіткість мотиваційних орієнтирів до майбутньої професії самих суб’єктів 
пізнання. Остання подієвість може виражатися у порушенні цілісності розуміння траєкторії 
професійного просування  і зростання, які дотичні до суспільних потреб та запитів. 

Цінність студентоцентрованого навчання частково приховується і у багатоаспектності 
системи «людина – людина», підсиленої гуманістичними ідеалами і переосмисленням особистості 
суб’єкта пізнання як найвищої цінності і самоцілі суспільного зростання. Саме така повнота 
студенторозуміння повинна бути покладена в основу професійної культури педагога. 
Студентоцентроване навчання засновується на гуманістичних ціннісних орієнтирах, які дозволяють 
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педагогам побачити у особистості суб’єкта пізнання не лише загальне, що є спільним для людей у 
цілому, а передусім оригінальну індивідуальність, яка потребує оптимальних умов для 
особистісного зростання, бережливого та коректного ставлення.  

Студентоцентроване навчання націлюється на утвердження соціальних цінностей, які 
віддзеркалюють характер та зміст цілої низки аксіологічних орієнтирів, які «циркулюють» на рівні 
різних соціальних систем. Глибинність утвердження названих вище цінностей на груповому рівні 
екстраполюється на канву загальноприйнятої ідейності, концептуальності, нормативності, які 
зорієнтовують професійну діяльність майбутніх фахівців у визначені соціокультурні орієнтири. 
Відрефлексування ідейності соціальних цінностей у векторності студентоцентрованого навчання 
буде непродуктивним без переосмислення у цьому аспекті й значущості аксіологічних основ 
особистості. Останні досить виразно віддзеркалюють цілі, завдання, ідеали, мотиви та інші 
світоглядні характеристики пересічного суб’єкта пізнання. Такий симбіоз особистісного «начала» 
репрезентує на широкий загал саме такі ціннісні орієнтири, які продукували обрання тієї чи іншої 
професії.   

Урахування повноти такого широкого методологічного спектру наштовхує нас на думку, що 
істинна цінність студентоцентрованого навчання приховується у необхідності примноження 
студентством знань, умінь, навичок та формування компетенцій, центрованих на необхідності 
створення нового конкурентного середовища. Назріла й соціокультурна необхідність «експозиції» 
нової якості вищої освіти, здатної «забезпечити» суб’єкта пізнання комплексом професійних 
компетенцій, умінням аналізувати і розв’язувати проблематичні ситуації із використанням 
міждисциплінарного підходу, готовністю до налагодження тісних комунікативних зв’язків. 

На основі викладеного можемо підсумувати, що методологічна канва студентоцентрованого 
навчання має достатньо широкий спектр ресурсного потенціалу – відповідних підходів, які 
дозволяють підвищити продуктивність досліджуваного процесу. Кожен із окресленого 
методологічного підходу є визначальним, структуротворчим і незамінним на своєму рівні. 
Окреслений методологічний інструментарій студентоцентрованого навчання не претендує на 
повноспектрність задоволення наявних соціокультурних запитів, проте уможливлює 
високоефективний професійно-особистісний розвиток наявного студентства – кадрового 
майбутнього нашої держави. 
 
 
 
 


